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 شكر كلمة
تعتز هيئة كوة بجهود الاصدقاء من المتعاونين مع الموقع في تقريب 

قواعد دلالات المعاني لجمهور كبير من القراء الأوفياء في احترام كبير ل

يا  ير النشر والأمانة العلمية، فهؤلاء وأولئك، يشيدون مع كوة، خطا تحر

 وفيا لمبادئه ورسالته النبيلة التي كانت منطلق العطاء.

يق هذا  الشكر لكل المتعاونات والمتعاونين والمترجمات والمترجمين ولفر

ومحمد  صطفى العارفم)الجزائر(،  جميلة حنيفيو كمال بومنيرالعمل: 

 نصير فليح)تونس(،  سلمى بالحاج مبروك)المغرب(،  حيفتو

 ...(عراق)ال

نجدد الشكر أيضا لكل من ساهم ويساهم في نشر المعرفة الفلسفية العميقة 

يقه  التي يقدمها الموقع بكل نبل رغم عديد الصعوبات التي تعترض فر

 المحدود عددا.
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 تقدمي
 

 سعادة الأغبياء:

مدخل ممكن لفيلسوف متأرجح، يتكلم في كل شيء في مناسبة ما أو دون ليست الصعوبة تكمن في ايجاد 

مناسبة، تجده جالسا في المرحاض ليأخذ صورة لشبكات التواصل االجتماعي، وهو يتذكر خطابه وسط 

حشد من المحتجين ضد وول ستريت. جيجيك يحضر هنا وهناك، وقد كتب أول كتاب عن فيروس كورونا 

المهتمون بفلسفته أو ان صح التعبير "المتطفلون" على تفاصيل حياته  ها وصفولربما هو أسرع كتاب كم

 و"المتعقبون" لتحركاته و"المجسون" لنبضات قلبه و"معدو" أنفاسه.

"إّن الحيـاة شيٌء غبّي، وبال معنى، وال تملـك أّي شيء لتعلّمه لك"، بهذا صرح ألحد محاوريه بجريدة 

القوي والصادم نوعا ما، كل تأويل. وقد يفهم وكأنه يؤسس لفلسفة جديدة الكارديان. يحتمل هذا االقتباس 

حول التشاؤم كما فعل سورين كيركغارد، في حين أن األمر على خالف ذلك، جيجيك محب للحياة ومفرط 

 في تفاؤله لمستقبل اإلنسانية والذي ال يتصوره أبدا خارج الشيوعية كما يؤكد هو نفسه في نفس الحوار: "

إنّه ": غير أن الشعور بالحب والذي وضعه ايضا موضع تفكير ليس كما نعتقديوعيّة ستنتصر". الشّ 

 ".كمصيبـٍة عظيمة، كطفيلّي بَِشـع، حالةُ طوارئ مستمـّرة، تُفسد كـّل المتع الّصغيـرة

الرأسمالية، األيديولوجية، األصولية، العنصرية، من قبيل: حول العديد من المواضيع جيجيك كتب 

لتسامح، التعددية الثقافية، حقوق اإلنسان، البيئة، العولمة، حرب العراق، الثورة، الطوباوية، الشمولية، ما ا

ويتميز  ....والالهوت السياسي، والدينالشيوعية، كورونا بعد الحداثة، ثقافة البوب واألوبرا والسينما، 

فة إلى كتاباته شبه الدورية في صحف كتاباً، باإلضا 07بغزارة الكتابة، إذ طبع حتى اآلن أكثر من 

 ...ومجالت متعددة كالغارديان ونيوستيتسمان ومجلة ذا بافلر

، والده كان خبيراً اقتصادياً 9191ولد جيجك في لوبالنا عاصمة سلوفينيا لعائلة من الطبقة المتوسطة عام 

بة في مؤسسة تابعة للدولة. وموظفاً مدنياً من منطقة بريكمورج في شرق سلوفينيا، وأمه كان تعمل محاس

أمضى معظم طفولته في مدينة بورتوروز الساحلية، ثم انتقلت عائلته إلى لوبالنا حينما كان سالفوي في 

فيها ، التحق بجامعة لوبالنا، حيث درس الفلسفة وعلم االجتماع. وحصل 9190في عام . سن المراهقة

ي في جامعة باريس الثامنة، وأعيقت مهنته في وقت على دكتوراه في فنون الفلسفة، ودرس التحليل النفس

مبكر بسبب البيئة السياسية في السبعينيات، وذلك بعد أن بدأ دراسته في عصر التحرر النسبي من النظام 

الشيوعي، وهو أحد المتأثرين بالفيلسوف السلوفيني الماركسي "بوجيدار ديبينياك" الذي قدم فكر مدرسة 

  .افرانكفورت إلى سلوفيني

أزيلت القيادة  9101في جامعة لوبالنا كباحث مساعد. لكن في عام مدرس وظيفة  شغل 9109في عام 

اإلصالحية السلوفينية، وقام النظام بتشديد سياساته مرة أخرى، ثم أقيل بعد اتهامه صراحة أن أطروحته 

اليوغسالفي. بعد أربع  للماجستير ليست ماركسية. أمضى عدة سنوات بعد ذلك في الخدمة الوطنية للجيش
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م، 9101سنوات من البطالة حصل على وظيفة كاتب تسجيل في المركز الماركسي السلوفيني. وفي عام 

  .تعاقد مع معهد علم االجتماع التابع لجامعة ليوبليانا ليعمل كباحث بمساعدة الفيلسوف آيفن إيربنا

لى تفسير الفلسفة الهيغلية والماركسية من في بداية الثمانينيات نشر أول كتاب له والذي كان يركز ع

الثمانينات أصبح كاتب عمود في مجلة لديها مواقف عقد في نهاية وللتحليل النفسي،  الكان منظور نظرية

 للنظام، وتنتقد العديد من الجوانب السياسية اليوغسالفية، خصوصا المجتمع العسكري. عاديةم

من الحركات السياسية والمجتمع المدني التي تحارب من ، شارك في العديد 9117و  9111بين عامي 

أجل تحقيق الديمقراطية في سلوفينيا، وباألخص لجنة الدفاع عن حقوق اإلنسان. وفي أول انتخابات حرة 

لسلوفينيا عن الحزب الديمقراطي الليبرالي، ووصف ا، سارع بترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية 9117 سنة

 .أنه يساري متطرف 9771م نفسه في ظهور إعالمي عا

جال جيجيك مختلف البلدان واستقر به الحال في قلب االمبريالية العالمية حيث شاطر أحالم "شيوعيته 

القادمة" مع محتجي وول ستريت ومهمشي مجتمع االستهالك المفرط، ومستهلكي خدمات الكنيسة 

 .المسيحية "الخدومة" التي تلعب لعبة السياسة االمريكية القذرة

غباء الحياة ال يعني أبدا التقليل من امكانات الحلم الواسعة جدا والتي يتوجب على االنسان المعاصر 

الهروب إليه وكأنه "الخروج" من سفينة نوح. فالحياة ال تصنع الشخص بقدر ما إن الشخص هو من 

المتاحة ألغلبية الناس  يصنع نفسه بنفسه ويقرر مصيره وفق ما بحوزته من امكانات. فالغباء هو االمكانية

الذين ال يعيشون في أي وضع إنساني، ناهيك عن الوضع اإلنساني الالئق، إنهم "خارج الوضع" أي في 

وضع "الالوضع". أقصد ب "الالوضع"، الغباء عينه أي قدرهم الذي فرضه عليهم مجتمع االستهالك، 

إن سعادة األغبياء، ومنهم طبعا األغنياء  ولكن لألسف ال يدركونه حتى فكيف يمكنهم أن يدركوا سعادتهم؟

فهم أكثر غباء من الفقراء يستسلمون لسلطة المال ويختصرون الحياة كلها في اللذة وتحقيق الحاجات، هذا 

"ليست مشكلتنا إن كانت رغباتنا مشبعة أم ال، إنما المشكلة هي كيف نعرف ما عبر عنه جيجيك في قوله: 

غبياء من نوع األغنياء ال يعرفون تحديدا ما هي رغباتهم فكيف يمكنهم أن ، األما هي رغباتنا بالضبط"

يعرفوا سعادتهم؟ على األقل اذا لم يستطيعوا ذلك فليتركوا جيجيك يحقق سعادته التي صرح بها لصحيفة 

ما كما يقول بروسلي الفلسفة وفق  -". فأسوأ مهنة شغلها جيجيك رؤيـة النّاس األغبيـاء سعداءالغارديان "

أكره الطاّلّب، إنّهم عادةً، كُكـّل  هي "التدريس" ببساطة ألنه يكره الطالب: " -وصفته نيويورك تايمز 

 ؟”orgies“ للعربدة بعد الوقت يحن لم أو". لذلك فلنتساءل معه: النّاس، أغبياء، وُمملّون

 فيروس الايديولوجيا:

ه الدجاجة. فيأتي الى الطبيب بحثا عن ويخاف ان تأكل "حبة ذرة"رجل مختل عقليا يعتقد انه هذا 

، وبالتالي فان الدجاجة ال يمكن ان تأكله. فيطمئن "حبة ذرة"المساعدة، فيخبره الطبيب انه انسان وليس 

قلبه ويشكر الطبيب ويذهب، وبعد قليل يعود راكضا للطبيب ليخبره انه رأى دجاجة فعاد مهروال. فيذّكره 

، فيرد المريض، نعم فهمت ذلك وعرفته، ولكن هل تعرف الدجاجة ذلك الطبيب انه انسان وليس حبة ذرة

 ايضا؟
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المتوفرة في حيثيات موضوع معين، اال مع احساس ضمني بمصادقة خارجية  "المعرفة"ال يصادق على 

الالكاني يشير الى  "االخر الكبير"وهو في هذه الطرفة الدجاجة. مفهوم  "اآلخر الكبير"عليه ايضا، أي 

او القوانين او االعراف او االجماع الواسع النطاق على امر ما من قبل المجتمع، وكيفية تأثير كل  القواعد

ولنعتبر أن األخر الكبير" أشبه بشخصية جورج  .ذلك في الجانب الالواعي في سيكولوجية االنسان

ا موجودة االيديولوجي، وهو حال فيروس االيديولوجيا كما وصفه جيجيك. ف9119أورويل في رواية 

ومؤثرة عكس ما تريد القوى النافذة عالميا اقتصاديا وسياسيا تصويره من ان االيديولوجيا موضوع انتهى 

الى الدرجة التي  الرأسماليةواننا نعيش في عصر ما بعد ايديولوجي. وهو يقر بعمق تغلغل االيديولوجيا 

ة اسهل مما يمكنهم تصور نمط حياة يقول فيها ان الناس اليوم يمكنهم تصور نهاية العالم والبشري

 قبيل: نأخرى: ممفاهيم جاك الكان لمفهوم "اآلخر الكبير" جيجك يضيف اجتماعية بديلة. -اقتصادية

 . ..والخيالي ،والرمزي، الوقعي

المعلومة يعجزك عن   ىجيجك في ظل شح المعلومة؟ االفتقار ال لما الذي يمكنني ان اضيف يتساء

خالصات التفكير: لقد كتب الكثير عن الى  ناهيك عن الوصولنتائج الالوصول الى  التحليل وبالتالي عن

وباء فيروس كورونا، فماذا يمكنني أن أضيف كمالحظ غير متخصص في ظل شح وندرة المعطيات؟ 

 ربما كان حريا بنا أن نلتفت إلى طرح السؤال التالي: أين تنتهي المعطيات وأين تبدأ األيديولوجيا؟

 الثقافية ليةسماأالر

: أزمة طبية جراء األوبئة نفسها، واقتصادية تلك التي ستضرب يقول جيجيك إننا عالقون في أزمة ثالثية

بشدة كيفما كانت نتيجة األوبئة، ثم أزمة الصحة العقلية التي ال يجب االستهانة بها. إن إحداثيات العالم 

بدءا من الرحالت الجوية إلى اإلجازات والعطل،  ستتفكك ومعها حياة الماليين، وسيطال التغيير كل شيء،

علينا أن نتعلم التفكير خارج إحداثيات سوق األسهم والربح، وإيجاد طريقة  وصوال إلى التواصل الجسدي.

االقتناع بأن المنافسة الحرة والنمو االقتصادي هما فأخرى بسيطة إلنتاج وتخصيص الموارد الالزمة. 

 .أساة التاريخ اإلنساني التي يفاقمها هذا االعتقادالبلسم االجتماعي يواري م

وهو فيروس التفكير  –أكثر فائدة  –و بانتشار فيروس كورونا سينتشر معه أيضا فيروس أيديولوجي آخر 

في مجتمع بديل، مجتمع يتجاوز حدود الدولة القومية، ويؤكد أحقيته بالوجود عبر التضامن والتعاون على 

 .مستوى دولي

يجيك في تحليله للرأسمالية ويقف كثيرا عن مفهوم الرأسمالية الثقافية التي يبرز حقيقة مجمع يستفيض ج

االستهالك وجشع الرأسمال أينما كان، فخلق األزمات جزء من حل االغنياء األغبياء للتخلص من الفقراء 

تكنوقراطي البعيديون وكل الفئات غير المرغوب فيها أو التي تثقل الصناديق االجتماعية من وجهة نظر ال

عن  "صك التكفيركل البعد عن واقع الحياة االجتماعية للناس. ففعل االستهالك يتضمن بشكل غير مباشر "

المقصود هنا هو أن منطق الرأسمالية الثقافية يعتمد أساسا على الفعل . لكونك مجرد مستهلك فقط ذنبال

 (. من التكفير عن ذنب االستهالكاالستهالكي األناني الذي يتضمن بشكل مسبق نقيضه )ث
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من الطبيعي جدا و ،العديد من الناس يجدون أنفسهم محاطين بالفقر البشع، والقبح البشع، والمجاعة البشعة

% من 11"اإلنسانيَّة بخير ولكن  فهل نعيش عصر البشاعة؟ أن تتحرك مشاعرهم بقوة إزاء هذه البشاعة.

لون"  .الناس حمقى وُممِّ

 

 ورونا:ايديولوجيا ك

العديد من المفاهيم التي يوظفها جيجيك وهو يحاول وصف وضع االنسان المعاصر في زمن تغول 

الرأسمالية المتوحشة، تتجه نحو خوض المعركة الثقافية ضد ثقافة االستهالك ، وهو في الحقيقة ال يضيف 

را باالهتمام ليس ألنه أسرع الكثير لما قاله فالسفة مدرسة فرانكفورت، لكن يظل تأمل ألزمة الكورونا جدي

بجمع مقاالته في كتاب وإنما ألنه يضعها ضمن فهم للعالم ولمستقبل االنسانية: فهل انتهى عصر تكم القزم 

الصغير الذي يدعي القدرة على تحويل الطبيعة والسيطرة عليها، وبدأ عصر األخ األكبر الذي بامكانه ان 

. ويتساءل: آخر مراحل الرأسماليةهي كورونا إيمانا قطعيا أن:  يشل العالم في ثوان معدودة؟ يؤمن جيجيك

 ".هذا هو محور اعمالي كلها"، وقد أجاب: "ما الذي نعنيه عندما نقول ان المرء يؤمن؟"

يصعب أن نختزل كل فلسفة جيجيك في هذا المدخل الموجز جدا جدا... ولكي ال نتطفل أكثر على عصارة 

من النصوص والحوارات والمقاالت التي كتب لكوة وترجمة لصالح الموقع أعمال جيجيك نترككم مع باقة 

علها تفي بالغرض، ولنا اليقين أنكم تتابعون ينشره الموقع باستمرار فلتساعدوه بالتعريف به وبتقاسم ما 

 تحبونه مما ينشر. وعلى أمل أن ينال إعجابكم قراءة ممتعة.

 

 

 هيئة كوة.
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  جييك:ج سالفوي
 الايدولوجيا فيروس كورونا، فيروس
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 االيدولوجيا فيروس كورونا، فيروس جيجيك: سالفوي
 

 ترجمة: كمال بومنير
 

 

لقد كتب الكثير عن وباء فيروس كورونا، فماذا يمكنني أن أضيف كمالحظ غير متخصص في ظل شح 

ن نلتفت إلى طرح السؤال التالي: أين تنتهي المعطيات وأين تبدأ وندرة المعطيات؟ ربما كان حريا بنا أ

األيديولوجيا؟ من المعلوم أّن بعض المناطق في العالم تعاني من أوبئة أكثر خطورة بكثير من وباء فيروس 

أخرى، فلماذا هذا الهوس • كورونا. وليس بخاٍف أّن اآلالف من األشخاص يموتون يوميًا بسبب عداوى

، التي ”الحمى اإلسبانية“، المعروفة باسم 9197-9191ونا ؟ ليس بنا حاجة للعودة إلى جائحة بوباء كور

مليون  90مليون شخصا: والحاُل أّن في هذا الموسم وحده، أصيب  07تسببت في وفاة ما ال يقل عن 

م أكثر نهشخصا دخلوا المستشفيات من أجل العالج، وتوفي م 997.777أمريكي بالحمى، وما ال يقل عن 

، من الواضح أن بارانويا العنصرية منتشرة بقوة اليوم. وفي هذا المضمار، . في هذه الحالة1977من 

، وهن Wuhan يمكننا تذكر تلك االستهامات المتعلقة بالنساء الصينيات المسنات القذرات من ُوهان

 يسلخن جلود الثعابين الحية ويتناولن حساء الخفافيش. 

 

في الوقت الحالي، من األرجح أن تكون مدينة صينية كبيرة واحدة من أكثر األماكن  والالفُت للنظر أنّ 

أمانًا في العالم. والحاُل أنه ال يمكن إنكار وجود مفارقة أكثر عمقا مما أشرنا إليه: كلما كان عالمنا أكثر 

كارثة. فمعلوٌم  تواصال من ذي قبل، كلما زادت مصيبة محلية في إثارة رعب عالمي، وفي نهاية المطاف

، تسببت سحابة الرماد المنبعثة من ثوران بركاني طفيف في أيسلندا 9797أّن في ربيع من عام 

)اضطراب طفيف ضمن آلية الحياة المعقدة على األرض( في إيقاف الحركة الجوية في معظم الدول 

ائلة على تحويل الطبيعة، فإن وروبية. وإنه مهٌم في هذا الشأن أن نالحظ أنه على الرغم من قدرتها الهاأل

البشرية ليست سوى نوع من بين أنواع الكائنات الحية األخرى الموجودة على كوكب األرض.إذا كان مثل 

هذا االنفجار البسيط يمكن أن يكون له مثل هذا األثر االجتماعي واالقتصادي الكارثي العالي جدا، فذلك 

 يخفى أّن مثل هذا االنفجار لم يكن، قبل قرن من الزمان، بسبب تطورنا التكنولوجي )السفر الجوي(: وال

يثير اهتمام أحد. لذلك، يمكننا القول إّن التكنولوجيا تجعلنا، من ناحية، أكثر استقاللية عن الطبيعة، ومن 

ناحية أخرى، أكثر تبعيةً وخضوعاً لتقلّباتها. وهذا ما ينطبق على انتشار وباء فيروس كورونا: وليس 

، لما وصلنا ربما أي خبر عن Deng Xiaoping نّه لو حدث هذا قبل إصالحات دنغ شياو بينغبخاٍف أ

انتشار هذا الوباء. فكيف نكافح هذا الفيروس الذي يتضاعف بسرعة كشكل غير مرئي من أشكال الحياة 

 الطفيلية التي الزالت آليتها الدقيقة مجهولة تماما؟ 
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وفي هذا المضمار،  لحالجر الصحية الجديدة لن تؤدي الغرض.هناك شيء واحد مؤكد فحسب: العزلة وا

في حاجة إلى تضامن ٍكلي غير مشروط وتفاعل منظم على المستوى العالمي، وهو -والحُق يقال–فإننا 

شكل جديد لما كان يسمى في ما مضى الشيوعية. ومن هنا، إذا لم نوجه جهودنا في هذا االتجاه، فربما 

ينة التي ستكون في مستقبلنا. معلوٌم أّن القصص الخيالية سبق أن تخيلت مستقباًل ستعطي ُوهان صورة المد

مماثالً: المكوث في المنزل أكبر وقت ممكن، والعمل على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بنا، والتواصل عبر 

ة المحاضرات المرئية، وممارسة الرياضة على آلة في ركن من أركان المكتب، وممارسة العادة السري

أمام مشاهد إباحية، واالستفادة من خدمة توصيل الطعام. والجدير بالذكر بهذا الصدد هو أنه ال يمكن إنكار 

 وجود منظور تحرري غير متوقع متضمن في هذه الرؤية المرعبة. 

 

وفي هذا المضمار، كان لزاما علّي أن أعترف أنه خالل األيام القليلة الماضية، وجدت نفسي أحلم بزيارة 

هذه المراكز الحضرية الحيوية  -هان. هذه الشوارع شبه المهجورة في مدينة بعدد سكانها الضخم جداوُ 

أصبحت تشبه اآلن مدن األشباح، وأما المتاجر ذات األبواب المفتوحة فهي خالية من الزبائن، وقد نلتقي 

أال يقدم هؤالء  -ى وجوههمبمتنزٍه أو نجد سيارة هنا وهناك، وقد نلتقي بأفراد يرتدون أقنعة بيضاء عل

صورة عالم غير استهالكي ومرتاحين تماما؟ يذكرني الجمال الكئيب للشوارع الخالية في شنغهاي أو 

، التي On the Beach ”على الشاطئ“هونغ كونغ ببعض األفالم المتعلقة بما بعد نهاية العالم مثل فيلم 

ش، بل كل ما في األمر أّن العالم لم يعد في ليس هناك دمار مده -تُظهر مدينة اختفى معظم سكانها

متناولنا، ولم يعد ينتظرنا، ولم يعد ينظر إلينا، ولم يعد يبحث عنا. وحتى األقنعة البيضاء التي يرتديها 

 [..]بعض المتنزهين أصبحت تسمح بتستر مرحب به ومحّرر من الضغوط االجتماعية

 

هل أنا بصدد إسقاط رؤية  –خص عرض أفكاري عالنية أنا أعي تمام الوعي الخطر الذي أواجهه فيما ي

معاناتهم؟ عندما يخرج  -بطريقة غير الئقة–نظرية على الضحايا من موقع خارجي، وبالتالي شرعنة 

مواطٌن مقنٌع من ُوهان من بيته بحثًا عن الدواء أو الطعام، فمن الواضح أنه ال يوجد في ذهنه فكر معاٍد 

ألمر أنه في حالة من الهلع والغضب والخوف. لذلك، اعتقد أنه حتى األحداث لالستهالك، بل كل ما في ا

 Carlo Ginzburg المرعبة يمكن أن يكون لها عواقب إيجابية غير متوقعة.لقد اقترح كارلو غينزبورغ

أن شعور المرء بالخجل وعدم حبه لبلده قد يكون عالمة حقيقية على االنتماء إلى هذا البلد.قد يكون لبعض 

ليس بالطبع أن  –اإلسرائيليين الشجاعة للخجل من السياسات التي يتبعها نتنياهو وترامب نيابة عنهم 

يخجلوا من كونهم يهوداً، بل على العكس من ذلك، أن يخجلوا مما فعلت السياسة اإلسرائيلية في الضفة 

نيين الشجاعة ليخجلوا من الغربية بالموروث النفيس للديانة اليهودية. وربما يجب أن يجد بعض البريطا

 الحلم اإليديولوجي الذي جلب لهم خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.

 

أما بالنسبة لشعب ُوهان، وبالمقابل، ليس هذا هو الوقت المناسب إليهم للشعور بالخجل والعار، بل هو 

الجديرين باالحتقار  وقت مناسب لتجميع شجاعتهم والمثابرة بصبر في صراعهم. والحقيقة أّن األشخاص
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في الصين هم أولئك الذين قللوا من أهمية األوبئة في الوقت الذي كانوا يحمون أنفسهم بصورة زائدة عن 

اللزوم، ويتصرفون مثل الموظفين السوفييت أثناء حادثة تشيرنوبيل الذين كانوا يدعون أنه ال يوجد خطر 

ينكرون عالنية االحتباس الحراري ولكنهم في الوقت  في إجالء أسرهم على الفور، أو أولئك الذين كانوا

نفسه كانوا يشترون منازل في نيوزيلندا أو يبنون مخابئ للبقاء في الجبال الصخرية األمريكية. والحاُل أنه 

 .يجب أن نخجل كلنا، عبر مختلف بقاع العالم، حينما فكرنا في عزل الصينيين

 

 

Slavoj Žižek , « Coronavirus : le virus de l’idéologie » 

www.nouvelobs.com › BibliObs › Idées, publié le 06 /02/2020 

 

 

مالحظة: معلوٌم أّن كلمة عدوى ال جمع لها في اللسان العربي ألنها مصدر، والمصدر ال •

 .يجمع مادام باقيا على مصدريته، غير أن السياق اقتضى مني جمعها عداوى
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 إنسانية مبالمح بربرية جيجيك: سالفوي
 

 ترجمة: مصطفى العارف
 

خالل هذه األيام أحاول جاهدا محاصرة نفسي اللتقاط فيروس كورونا، فبهذه الطريقة على األقل ستنتهي 

الواضحة التي تدل على تزايد حالة القلق لدي هي عالقتي  حالة عدم اليقين الُمتِعبة جدا. من بين العالمات

بالنوم، فقبل أسبوع تقريبا كنت أنتظر بفارغ الصبر الليل، ألن النوم يجعلني أهرب من مخاوفي ونسيان 

بْيد أن األمر عكس ذلك تماما، فأنا أخاف أن أغفو حتى، ألن الكوابيس تطاردني … متاعب الحياة اليومية

 لني في حالة ذعر، إنها كوابيس عن الواقع الذي ينتظرنيفي أحالمي وتجع

ما هذا الواقع المزري؟ فغالبا ما نسمع هذه األيام عن الحاجة لتغييرات اجتماعية جذرية إذا ما أردنا 

مواجهة عواقب األوبئة المستمرة ( أنا بدوري أساهم في نشر هذا الشعار)، المشكل أن التغييرات 

ما كنا نعتبره مستحيال قبال فرضه علينا فيروس كورونا التاجي، فلم يكن من الجذرية تحدث بالفعل. 

الممكن تخيل ما يحدث اليوم في حياتنا اليومية، فالعالم توقف عن الدوران، ودول بأكملها في حالة 

انسداد كامل تقريبا، والكثير منا في حالة حجر داخل شققهم ( لكن ماذا عن أولئك الذين ليس في 

هم تحمل الحد األدنى من احتياطات السالمة؟) إننا نواجه مستقبال غامضا، فحتى لو بقينا على استطاعت

يعني ذلك أن رد فعلنا اتجاه هذه األزمة هو القيام … قيد الحياة فإن أزمة اقتصادية كبيرة تنتظرنا

وران، والمستحيل بالمستحيل، أي ما يبدو مستحيال في النظام العالمي قد حدث، فقد توقف العالم عن الد

 هو ما يجب علينا فعله لتجنب األسوأ، لكن ما هو هذا األسوأ؟

ال أعتقد أن أكبر تهديد نواجهه هو العودة إلى البربرية والعنف من أجل البقاء داخل نظام من الفوضى 

ما العامة والذعر، وما إلى ذلك ( رغم احتمال انهيار أنظمة الصحة وبعض الخدمات العامة األخرى)، ف

أخشاه هو أكبر بكثير من البربرية المفتوحة، إنه بربرية بمالمح إنسانية، فقد الحظنا إجراءات ال ترحم 

تقرر بأسف وبتعاطف كبيرين من سيعيش ومن سيموت، األدهى من هذا أنها انتزعت الشرعية من 

يحاولون فقط  الخبراء. هذا ما الحظناه بوضوح في طريقة ونغمة خطابات من هم في السلطة: فهم ال

إظهار الهدوء والثقة، بل يصرحون بتنبؤات مخيفة بشكل منتظم مثل احتمال استمرار الوباء لعامين 

إن رسالة … كاملين، وأنه سيصيب ما بين ستين وسبعين في المئة من سكان العالم وسيموت الماليين

أسسنا األخالقية االجتماعية: هؤالء الحقيقية في نهاية المطاف هي أنه يجب علينا التخلي نوعا ما عن 

رعاية المسنين والضعفاء مثال، فقد أعلنت إيطاليا بالفعل أنها ستتخلى عن المسنين الذين تزيد أعمارهم 

ينتهك حتى المبدأ ” البقاء لألصلح“عن الثمانين عاما. يجب أن ننتبه إلى أن قبول هذا المنطق المتمثل في 
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رة رعاية الجرحى حتى ولو كانت فرص بقاءهم ضعيفة، لكن األخالقي داخل الحرب المتمثل في ضرو

 .رغم ذلك ال ينبغي أن نتفاجأ من كل هذا ألن المستشفيات تقوم بنفس األمر مع مرضى السرطان

حتى نتجنب سوء الفهم ههنا، وأنا واقعي تماما فيما سأقول، يجب على المرء البحث حتى عن األدوية التي 

اناة غير الضرورية. لكن هدفنا األول من كل هذا ليس هو االقتصاد بل تخفف ألم الموت لتجنب المع

المساعدة غير المشروطة وبغض النظر عن التكاليف الناتجة عن أولئك الذين يحتاجون للمساعدة لتمكين 

 .بقاءهم

 

 مجتمعنا لم“لذلك أختلف كثيرا مع جورجيو أغامبين الذي يرى في هذه األزمة المستمرة عالمة على أن 

 -يعد يؤمن بأي شيء سوى الحياة العارية، فمن الواضح أن اإليطاليين مستعدون للتضحية عمليا بكل شيء

ظروف الحياة الطبيعية والعالقات االجتماعية والعمل وحتى الصداقات والمشاعر والقناعات السياسية 

ال تعمل على توحيد الناس  -وخطر فقدانها –لمواجهة خطر اإلصابة بالوباء. إن الحياة العارية  -والدينية

إن األمور أكثر تعقيدا مما نظن، فالحياة وفقا لهذه الظروف توحد الناس أيضا، ”. بقدر ما تعميهم وتفرقهم

ألن الحفاظ مثال على مسافة األمان هو إظهار الحترام اآلخر وتقديره ألنني قد أكون حامال للفيروس، 

فون إصابتي بالعدوى بسبب كبر سني، فما يعتبر بالنسبة إليهم فأبنائي يتجنبونني قدر اإلمكان ألنهم يخا

 .مرضا عابرا يمكن أن يكون مميتا بالنسبة لي

 

نسمع مرارا وتكرارا خالل هذه األيام أن كل واحد منا يتحمل المسؤولية، وعليه االمتثال للقواعد الجديدة، 

فسهم واآلخرين في خطر عوا أنفوسائل اإلعالم تحبل بقصص عن أشخاص أساؤوا التصرف ووض

إنه نفس المشكل مع موضوع البيئة مثال حيث …) ( مثل رجل دخل إلى المتجر وبدأ في السعالمحدق

تؤكد وسائل اإلعالم مرارا وتكرارا على المسؤولية الشخصية (مثل إعادة تدوير الصحف المستعملة). إن 

في اللحظة نفسها التي تقوم بها هي نفسها مثل هذا التركيز على المسؤولية الفردية يشتغل كأيديولوجية 

بالتعتيم على التساؤل الكبير حول كيفية تغير نظامنا االقتصادي واالجتماعي بأكمله. فال يمكن خوض 

المعركة ضد الفيروس التاجي إال إذا دخلنا في معركة أخرى ضد الغموض األيديولوجي ، باعتباره جزءا 

التكلفة ” العام، ألن انتقال األمراض من الحياة البرية إلى البشر هومن معركة لصالح المجال اإليكولوجي 

الخفية للتنمية االقتصادية البشرية، بسبب تقليص موطن الحيوانات واقتحام مجاالت أخرى غير بشرية، 

 .”وتشييد بيئات جديدة تسهل انتقال الفيروسات بسهولة، ثم نتفاجأ بأن لدينا فيروسات جديدة

ط توفير الرعاية الصحية العالمية للناس، بل يجب أن نُدرج في حساباتنا الطبيعة نفسها، ألن ال يكفي إذن فق

الفيروسات تهاجم النباتات أيضا التي تعد من المصادر الرئيسية ألطعمتنا، مثل البطاطس والقمح 

فيه، فمن الجيد  والزيتون. يجب علينا أن نضع في اعتبارنا المفارقات التي ينطوي عليها العالم الذي نعيش

مثال أن حالة اإلغالق التي عرفتها الصين بسبب الفيروس التاجي أنقذت أرواحا كثيرة من تلك التي قضت 

نْحبَها بسبب الفيروس ( هذا إن كنا نثق في األرقام الرسمية للوفيات)، يقول بهذا الصدد عالِم اقتصاد 

ة بين نوع الهواء السيء والوفيات المبكرة المرتبط الموارد البيئية مارشال بورك أن هناك ما يثبت العالق
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باستنشاقه: آخذين ذلك بعين االعتبار فإن التساؤل الذي يطرح نفسه هو ما إذا كانت األرواح التي أُنقذت 

من االنخفاض الكبير للتلوث الناجم عن االضطراب االقتصادي من الفيروس يتجاوز عدد الوفيات جراء 

اب هو اإليجاب بطبيعة الحال، ففي ظرف شهرين من انخفاض التلوث جراء الفيروس نفسه. إن الجو

شخص بالغ فوق سن  01777طفل دون سن الخامسة و 9777االغالق االقتصادي من المحتمل إنقاذ حياة 

 .”السبعين في الصين وحدها

 

ضرب بشدة كيفما إننا عالقون في أزمة ثالثية: أزمة طبية جراء األوبئة نفسها، واقتصادية تلك التي ست

كانت نتيجة األوبئة، ثم أزمة الصحة العقلية التي ال يجب االستهانة بها. إن إحداثيات العالم ستتفكك ومعها 

حياة الماليين، وسيطال التغيير كل شيء، بدءا من الرحالت الجوية إلى اإلجازات والعطل، وصوال إلى 

رج إحداثيات سوق األسهم والربح، وإيجاد طريقة التواصل الجسدي اليزمي. علينا أن نتعلم التفكير خا

أخرى بسيطة إلنتاج وتخصيص الموارد الالزمة. فمثال عندما تعلم السلطات باحتكار شركة كبرى ما 

لماليين األقنعة في انتظار اللحظة المناسبة لبيعها، ال يجب في هذه الحالة التفاوض مع الشركة، بل يجب 

 .ببساطة مصادرة تلك األقنعة

 

لألدوية  CureVac أفادت وسائل اإلعالم أن الرئيس األمريكي ترامب عرض مليار دوالر على شركة

الحيوية مقرها مدينة توبنغن لتأمين اللقاح ألمريكا فقط، فصرح وزير الصحة األلماني أن محاولة سيطرة 

لدولة بعينها. ههنا  فاشلة، ألن اللقاح سيتم تطويره للعالم كله وليس CuveVac إدارة ترامب على لقاح

لدينا حالة نموذجية للصراع بين البربرية والحضارة. لكن ترامب نفسه كان عليه التذرع بقانون اإلنتاج 

الدفاعي الذي سيسمح للحكومة بضمان قدرة القطاع الخاص على زيادة إنتاج اإلمدادات الطبية. يعلن 

لجأ إلى حكم فيدرالي يسمح للحكومة بتنظيم ترامب عن اقتراح لتولي القطاع الخاص زمام األمور، وسي

القطاع الخاص استجابة للوباء، وسيوقع قانونا يمنح لنفسه بموجبه السلطة لتوجيه اإلنتاج الصناعي في 

 .حالة الحاجة

 

قبل أسبوعين سخر مني الكثيرون، لكن ترامب اليوم يعلن عن ” الشيوعية“عندما استعملت مصطلح 

قطاع الخاص، هل كان من الممكن تخيل هذا االنقالب قبل أسبوع حتى؟ ليست اقتراح لتولي الحكومة ال

هذه سوى البداية، ألنه يجب اتباع المزيد من التدابير مثل هذه، إضافة إلى ضرورة تنظيم ذاتي للمحليات 

إذا ما خضع النظام الصحي الذي تسهر عليه الدولة لضغط كبير. ليس العزل الصحي كافيا من أجل البقاء 

على قيد الحياة، بل يجب على الخدمات األساسية أن تعود للعمل مثل الكهرباء والغذاء وإمدادات 

كما سنحتاج للمتعافين للعودة سريعا إلى العمل واإلنتاج. ال يتعلق األمر برؤية شيوعية … األدوية

ي أطلق عليها طوباوية، بل إنها شيوعية تفرضها ضرورات البقاء العاري، وهي لألسف نفس النسخة الت

 .”شيوعية الحزب“ 9191االتحاد السوفياتي سنة 
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يقول المثل أننا كلنا اشتراكيون في أوقات األزمة، فحتى ترامب منح لكل مواطن بالغ شيكا بقيمة ألف 

دوالر، وسيتم إنفاق تريليونات الدوالرات النتهاك كل قواعد السوق، ولكن كيف وأين ولمن؟ وهل ستكون 

، بينما خسر 9771القسرية خاصة باألغنياء؟ لنتذكر عملية إنقاذ األبناك خالل سنة  هذه االشتراكية

الماليين من الناس مدخراتهم الصغيرة. هل سيتم إحالة األوبئة إلى فصل آخر في القصة الطويلة الحزينة 

بما أكثر ، أم سيخرج منه نظام عالمي جديد أكثر تواضعا ور”رأسمالية الكوارث“لما سمته نوامي كالين 

 توازنا؟
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 جيجيك: سالفوي
 

 واحتجاجات التاجية الفريوسات بني املشرتك القاسم ما
 فرنسا؟

 ؟”orgies“ للعربدة بعد الوقت يحن لم أو
 

 
  ترجمة: محمد فتوحي
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 التاجية الفريوسات بني املشرتك القاسم ما جيجيك: سالفوي
 ؟”orgies“ للعربدة بعد الوقت يحن مل أو فرنسا؟ واحتجاجات

 
  ترجمة: محمد فتوحي

 

ال تندلع ثم تختفي ؛ بل تصر على أن تتربص في انتظار إلى أن  –مثل االحتجاجات االجتماعية  –األوبئة 

 .تنفجر بشكل غير متوقع. يجب أن نقر بهذا األمر، ولكن هناك طريقتان للقيام بذلك

الصحي سيكون كافيًا لمعالجة انتشار الفيروس ، وأنهم إلى  يعتقد الكثير من الناس خارج الصين أن الحجر

ولكن اآلن وقد تم اإلبالغ عن حاالت اإلصابة بالفيروس التاجي في ”. الجدار“حد ما في مأمن وراء هذا 

العديد من الدول، تبين لنا أننا فعال في حاجة إلى مقاربة جديدة. كيف لنا أن نتعامل مع مثل هذه التهديدات 

  ة؟المؤلم

ربما يمكننا أن نستفيد بعض الشيء من ردود أفعالنا تجاه أوبئة الفيروسات التاجية من الكاتبة السويسرية 

النموذج الشهير المعروف ” الموت واالحتضار“إليزابيث كوبلر روس، التي اقترحت في كتابها 

  .”مراحل الحزن الخمسة”ب

مع الحزن الناتج عن مصيبة, او أية كارثة قد تلم به في هذا النموذج تصف كلوبر روس كيفية تعامل الفرد 

 الخ(, حيث يمر بخمس مراحل تتوالى كما يلي: أوال، مرحلة اإلنكار….)مرض قاتل, خسارة فادحة 

Stage of Denial:  وتوصف بكونها حالة دفاع عن النفس، حيث ينكر الشخص خطورة حالته أو حتى

يقول المريض لنفسه: لماذا أنا بالذات؟ إضافة إلى  :Stage of Anger وجودها. ثانيا، مرحلة الغضب

يحاول  :Stage of Bargaining الغضب الذي يُسقِطه على أيِّ شخص آخر. ثالثا، مرحلة المساومة

 :Stage of Depression الشخص أن يقيم نوًعا من التوافق والتسوية مع القدر. رابعا، مرحلة االكتئاب

قته حين يتطور المرض عنده، إذ يشعر بالخسارة الكبيرة المقبلة تحل مع ضعف الشخص ووهن طا

يتقبل الشخص حالته  :Stage of Acceptance والنهاية المحتومة )اليأس(.خامسا وأخيرا، مرحلة التقبل

 ومصيره

 ويستسلم لالمر الواقع ويستعد نفسيا للنهاية بإنهاء الصراع. إال أنه تجدر اإلشارة هنا إلى أن كلوبر روس

  .تؤكد أيًضا على أن مراحل الحزن الخمسة هذه ال تأتي بالضرورة بنفس الترتيب

يمكننا أن نستشف أن نفس مراحل الحزن الخمسة تنطبق على أي مجتمع يواجه كارثة معينة. لنأخذ على 

 .سبيل المثال، خطر الكارثة البيئية
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المسألة ال تتعدى أن “رثة بيئية بقولنا أن حقيقة أن هناك فعال شيء إسمه كا” إنكار“في بدأ األمر، نحاول 

تكون مجرد ذعر و جنون ارتيابي و فقط، حيث يتعلق األمر هنا بتقلبات معتادة في أنماط الطقس ليس 

الذي نسقِطه على اآلخرين مثل الشركات الكبرى التي تتحمل مسؤولية ” الغضب”ثم يأتي بعد ذلك”. إال

على الحكومة التي تتجاهل الخطر. في مرحلة المساومة نحاول أن تلوث بيئتنا أو نحاول صب جام غضبنا 

إذا قمنا بإعادة تدوير نفاياتنا ، “نقيم نوًعا من التوافق والتسوية مع خطر الكارثة البيئية، رافعين شعار 

فيمكننا ان نربح بعض الوقت، بل هناك جوانب إيجابية أيًضا حيث يمكننا اآلن زراعة الخضروات في 

ثم في المرحلة الرابعة، نشعر باإلكتئاب واليأس، أي الشعور بالخطر الوشيك ” . إلخ….  غرينالند

، وأخيًرا تأتي مرحلة التقبل التي نستسلم فيها ”( فات األوان ، لقد خسرنا كل شيء)“والنهاية المحتومة 

 .للخطر ونستعد له نفسيا

  .اتنا بأكملهاإننا في مواجهة مع تهديد خطير و يتعين علينا تغيير نمط حي

ينطبق الشيء نفسه أيضا على التهديد المتزايد، اليوم، لنظام التحكم والمراقبة الشبكيين في حياتنا. مرة 

ال يمكن ألي “، حيث ” جنون ارتيابي يساري“،و ” مبالغة“أخرى ، أوالً ، نميل إلى رفضه ، واعتباره 

ا على الشركات الكبرى ووكاالت الدولة السرية بعد ذلك ننفجر غضب”. وكالة السيطرة على نشاطنا اليومي

والتي تستخدم هذه المعرفة للسيطرة علينا والتالعب بنا. بعد الغضب ” تعرفنا أكثر مما نعرف أنفسنا“التي 

نحاول إيجاد وسيلة للمساومة، معبرين أنه من حق السلطات استخدام نظام التحكم والمراقبة الشبكيين 

لكن ليس الختراق خصوصياتنا. أما في مرحلة االكتئاب، نحس باليأس، نحس للبحث عن اإلرهابيين ، و

أنه قد فات األوان، ونحس بفقدان خصوصياتنا وبانتهاء عصر الحريات الشخصية. وأخيًرا ، نتقبل الخطر 

م مدركين أنه فعال هناك شيء اسمه نظام المراقبة الشبكي و أنه فعال يشكل تهديًدا لحرياتنا ، ويجب أن يعل

  .الجميع بخطورة الوضع ونعمل عل محاربته

حتى في مجال السياسة ، ينطبق الشيء نفسه على أولئك الذين أصيبوا بصدمة كبيرة بعد تولي ترامب 

ال تقلق ، ترامب مجرد موقف، لن يتغير حقا أي شيء إذا )“لرئاسة الحكم: أوالً ، واجهوا األمر باإلنكار 

التي مكنته من تولي السلطة، ” قوى الظالم“عن غضبهم تجاه كل من  ، بعد ذلك عبروا”( تولى السلطة

لم )“وتجاه الشعبويين الذين يدعمونه ويشكلون تهديًدا لجوهر األخالق. في مرحلة المساومة، اكتفوا بترديد 

مرحلة االكتئاب يمكن “( . نفقد كل شيء بعد، ربما يمكن احتواء ترامب، لنتسامح مع بعض من تجاوزاته 

، “( إننا في طريق يتجه بنا إلى معانقة الفاشية، و الديمقراطية تضيع في الواليات المتحدة ” يصها في)تلخ

هناك نظام سياسي جديد في الواليات المتحدة ، وأيام الديمقراطية األمريكية انتهت ، لنواجه :)” ثم التقبل 

  (.الخطر ونخطط لكيفية التغلب على شعبوية ترامب

طى ، تفاعل سكان المناطق المتضررة من الطاعون بنفس الطريقة: اإلنكار أوأل ، ثم في العصور الوس

الشعور بالغضب من الذنوب المعاقب عليها ، أو حتى بالغضب تجاه ذاك اإلله القاسي الذي سمح بانتشار 
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 الطاعون. بعد ذلك، تأتي مرحلة المساومة )الوضع ليس سيئًا للغاية ، فلنتجنب فقط االحتكاك مع

 orgies المرضى( ، ثم االكتئاب )انتهت حياتنا(. لكن المثير لالهتمام في مرحلة االكتئاب هذه هو العربدة

وما …بما أن حياتنا على وشك االنتهاء ، فلنحصل على المزيد من الملذات الممكنة كالخمر والجنس “)

قدر اإلمكان كما لو أنه  لنتصرف ونتعامل مع الوضع)” وأخيًرا ، مرحلة تقبل األمر: ” (. إلى ذلك

 (”طبيعي. وتستمر الحياة

أليست هي أيضا نفس الطريقة التي نتعامل بها اآلن مع أوبئة الفيروسات التاجية والتي انفجرت في نهاية 

؟ أوالً ، كان هناك تعبيرا عن الرفض و اإلنكار )ال شيء خطير يحدث، هي مسألة تتعلق 9791سنة 

الذعر فقط( ؛ ثم التعبير عن الغضب على شكل موقف عنصري )الصينيون ببعض األفراد الذين ينشرون 

…( القذرون هم المذنبون( أو على شكل موقف معارض للدولة: )دولتنا غير قوية وتتحمل كل المسؤولية 

؛ ثم تأتي بعد ذلك مرحلة المساومة )هناك بعض الضحايا ، لكن الوضع أقل خطورة من فيروس سارس ، 

نحد من األضرار( ؛ وإذا لم ننجح في ذلك، ننتقل إلى االكتئاب )لنتوقف عن خداع أنفسنا، حيث نستطيع أن 

  .فنحن جميعاً في ورطة كبيرة(. ولكم ان تتخيلوا الوضع في مرحلة التقبل

إنها لحقيقة غريبة أن هذه األوبئة تظهر سمة مشتركة مع المرحلة األخيرة من اإلحتجاجات االجتماعية 

حدثت في فرنسا و هونغ كونغ: فهي ال تنفجر ثم تتالشى ، بل تبقى هنا لتستمر ، ولتحدث مثل تلك التي 

  .خوفا مستمرا في حياتنا

ما يجب أن نتقبله ، أو باألحرى ما يجب أن نتصالح معه كذوات، هو الطبقة الفرعية من الحياة. إنها تلك 

دائما موجودة معنا كأنها ظل مظلم يهدد  الحياة غير الميتة والمتكررة للفيروسات ،و التي كانت وستظل

 .بقائنا بانفجار ال يمكن التنبؤ به

بصفة عامة، هذه األوبئة الفيروسية تذكرنا بحالة الطوارئ القصوى التي نعيشها وتذكرنا أيضا أن حياتنا 

طبيعي  نحن البشر، فيمكن لطارئ ال معنى لها. بالرغم من كل هذه الصروح الروحية والرائعة التي نخلقها

و تافه مثل فيروس أو كويكب أن ينهي كل شيء، ناهيك عن الدرس اإليكولوجي الذي يذكرنا بتورطنا في 

  .الوصول إلى هذه الحالة، ولو عن غير قصد

هذا الوضع الخطير الذي نعيشه  (Acceptance) لكن كيف يمكننا حسب نموذج كلوبر روس أن نتقبل

أن نستسلم لألمر ونتطبع مع المرض، وبالتالي نتقبل الموت، فالحياة اآلن؟ نحن أمام خيارين اثنين. إما 

ستستمر رغم كل شيء، وإما أن ندع الذعر واألوهام جانبا، ونعمل على تعبئة أنفسنا، والتنسيق بشكل 

  .تضامني وجماعي فيما بيننا
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 ججييك: سالفوي

 العامل مواجهة يف كورونا أو واملعاقبة؟ املراقبة

 

 رجمة سلمى بالحاج مبروكت
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 ججييك: سالفوي
 العامل مواجهة يف كورونا أو واملعاقبة؟ املراقبة

 

 ترجمة سلمى بالحاج مبروك
 

الحظ العديد من المعلقين الليبراليين واليساريين أن وباء الفيروس الكورونا يعمل على تبرير وإضفاء 

يمكن التفكير فيها حتى اآلن في المجتمع الديمقراطي  الشرعية على تدابير السيطرة والتنظيم التي ال

الغربي. أليس اإلغالق التام إليطاليا حلما كليانيا)شموليا( قد تحقق؟ ال عجب في أن الصين )على األقل كما 

تبدو عليه اآلن( مارست بالفعل أساليب رقابة اجتماعية رقمية أثبتت أنها مجهزة بشكل أفضل للتعامل 

ية. هل يعني هذا على األقل أن الصين هي مستقبلنا في بعض الجوانب؟ هل نقترب من حالة األوبئة الكارث

 استثنائية عالمية؟ هل اكتسبت تحليالت جورجيو أغامبين حقيقة جديدة؟

 

ليس من المستغرب أن يستنتج أغامبين نفسه هذا االستنتاج إذ تفاعل مع وباء الفيروس التاجي )الكورونا( 

إجراءات الطوارئ المحمومة وغير المنطقية وغير “ذريًا عن غالبية المعلقين. وشجب بطريقة مختلفة ج

، التي هي مجرد ”المبررة على اإلطالق التي تم تبنيها لوباء مفترض من الفيروسات التاجية الكورونا

من  لماذا تبذل وسائل اإلعالم والسلطات قصارى جهدها لخلق مناخ“نسخة أخرى من اإلنفلونزا وتساءل: 

الذعر وبالتالي إثارة حالة استثناء حقيقية مع قيود شديدة على الحركة وتعليق الحياة اليومية وأنشطة العمل 

  لمناطق بأكملها؟

 

الميل المتزايد نحو استخدام “في ” االستجابة غير المتناسبة“يرى أغامبين أن السبب الرئيسي لهذا هو 

لتدابير المفروضة للحكومة بتقييد حرياتنا بشكل جدي تسمح ا”. حالة الطوارئ كنموذج تحكم طبيعي

من الواضح بشكل صارخ أن هذه القيود ال تتناسب مع التهديد الذي تمثله مجرد “بموجب مرسوم تنفيذي: 

إنفلونزا طبيعية، حسب المجلس النرويجي لالجئين، وال تختلف كثيًرا عن تلك التي تؤثر علينا كل 

د استنزاف فكرة اإلرهاب كذريعة لفرض تدابير استثنائية يمكن اختراع وباء يمكننا القول أنه بمجر….عام

حالة الخوف التي “والسبب الثاني هو “. يقدم الذريعة المثالية لتوسيع نطاق هذه التدابير بدون أي قيود 

 انتشرت في السنوات األخيرة وأصبحت وعيا فرديا والتي تحولت إلى حاجة ملحة لحاالت الذعر الجماعي

 .والتي تقدم الوباء مرة أخرى باعتباره ذريعة مثالية
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وصف أغامبين جانبا هاما من وظيفة مراقبة الدولة عند حدوث األوبئة. ولكن هناك أسئلة ال تزال مفتوحة: 

إنهم عاجزون )“لماذا تهتم سلطة الدولة بتشجيع مثل هذا الذعر الذي يصاحبه عدم الثقة في سلطة الدولة 

والذي يحدث اإلنتاج السلس لرأس المال؟؟؟ هل من مصلحة رأس المال وسلطة …”( يكفي وال يفعلون ما 

الدولة أن تثير أزمة اقتصادية عالمية من أجل تجديد حكمها؟ هل اإلشارات الواضحة أنه ليس فقط الناس 

 العاديون وحدهم بل سلطة الدولة نفسها مذعورة ومدركة تماًما لعجزها على ممارسة السيطرة على

 هل هذه اإلشارات هي مجرد خدعة؟ –الوضع 

 

الناجم عن ” الذعر المبالغ فيه“إن ردة فعل أغامبين هو نسخة متطرفة للموقف اليساري الشائع لقراءة 

انتشار الفيروس كمزيج من ممارسة السلطة للمراقبة االجتماعية والعنصرية الخالصة )إلقاء اللوم على 

إن مثل هذا التأويل االجتماعي ال يخفي حقيقة التهديد. فهل يجبرنا هذا ومع ذلك، ف”(. الطبيعة أو الصين

 الواقع على تقييد حرياتنا بشكل فعال؟

 

بالطبع، فإن الحجر الصحي واإلجراءات المماثلة تحد من حريتنا وهناك حاجة ألتباع جدد للعالم 

راءات. لكن التهديد بالعدوى السيبرنيتيقي جوليان أسانج ليظهروا سوء االستخدام المحتمل لهذه اإلج

الفيروسية حفز أشكاال جديدة من التضامن المحلي والعالمي، باإلضافة إلى أنه أوضح الحاجة لمراقبة 

السلطة نفسها. الشعب محّق في تحميل سلطة الدولة المسؤولية: لديكم القوة، واآلن أظهروا ما يمكنكم القيام 

ت أن ما فعلته الصين يمكن أن يتم بطريقة أكثر شفافية به! التحدي الذي تواجهه أوروبا هو إثبا

 :وديمقراطية

أدخلت الصين تدابير من غير المرجح أن تتحملها أوروبا الغربية والواليات المتحدة ربما على حسابها “

الخاص. بعبارة أوضح من الخطأ تفسير جميع أشكال االستشعار والنمذجة بشكل عفوي على أنها 

نحن بحاجة إلى مفردات مختلفة وأكثر دقة ”. تحكم اجتماعي“الحكم الفاعل على أنه وتفسير ” مراقبة“

 .”للتدخل

ال يجب أن تختزل اإلجراءات التي يتطلبها الوباء ”: المفردات األكثر دقة“كل شيء يتوقف على هذه 

اليوم أكثر من  تلقائيًا في النموذج المعتاد للمراقبة والتحكم الذي يتبناه مفكرون مثل فوكو. ما أخشاه

هو أنها تطبق بطريقة ال تعمل على احتواء الوباء، …( اإلجراءات التي تطبقها الصين )وإيطاليا وغيرها

 .في حين أن السلطات تستغل اإلحصائيات الحقيقية وتخفيها

يرفض كل من اليمين البديل واليسار المزيف قبول حقيقة الوباء الكاملة، حيث يقوم كالهما بتخفيفه عن 

طريق ممارسة الحد من البنائية االجتماعية، أي التنديد باسم داللته االجتماعية. يصر ترامب وأنصاره 

مراًرا وتكراًرا على أن الوباء هو عبارة عن مؤامرة محبوكة من قبل الديمقراطيين والصين ليخسر 

حتها الدولة واألجهزة االنتخابات المقبلة، في حين أن البعض من اليسار ينددون باإلجراءات التي اقتر

الصحية على أنها تشوبها كراهية األجانب، وبالتالي يصرون على المصافحة باليدين وما إلى غير ذلك. 
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هذا الموقف يغفل عن المفارقة: عدم المصافحة والخوض في العزلة عند الحاجة هو شكل من أشكال 

 .التضامن اليوم

 

االمتيازات. يتألف كتاب ديكامورون للروائي بوكاتشيو  من اليوم يستطيع أن يصافح ويحتضن؟ إنهم ذوي

من قصص ترويها مجموعة من سبع شابات وثالثة شبان يحتمون في فيال منعزلة خارج فلورنسا مباشرة 

هربا من الطاعون الذي فتك بالمدينة. ستنسحب النخبة الثرية إلى مناطق منعزلة وسترفه عن نفسها هناك 

يكامورون )لقد تدفق األثرياء اآلن مع طائرات خاصة إلى جزر صغيرة وهي تروي القصص بأسلوب د

خاصة في منطقة جرز كاريبي(. نحن، الناس العاديين، الذين سيتعين علينا العيش مع الفيروسات، يتم 

ثم نحصل على جميع اإلحصائيات التي ال يمكن ” … ال داعي للذعر!“قصفنا بالعبارة المتكررة بال نهاية 

ير ذعرنا. يشبه الموقف الوضع الذي أتذكره من شبابي في بلد شيوعي: عندما أكد المسؤولون إال أن تث

الحكوميون للعموم أنه ال يوجد سبب للذعر، لقد أخذنا جميًعا هذه التأكيدات كعالمات واضحة على أنهم هم 

 .يعيشون في حالة ذعر

 

نتفاعل في حالة من الذعر، ال نأخذ التهديد  لكن الذعر ليس الطريقة المثلى لمواجهة تهديد حقيقي. عندما

على محمل الجد. نحن، على العكس ذلك، نستهين به. ما عليك سوى التفكير في مدى سخافة الشراء 

المفرط للفافات ورق الحّمام: كما لو كان وجود ما يكفي من ورق الحّمام أمًرا مهًما في خضم وباء مميت 

مام وباء فيروس الكورونا؟ ما الذي نحتاج إلى تعلمه وما الذي يتعين إذا ما هي ردة الفعل المناسبة أ… 

 علينا القيام به لمواجهته بجدية؟

 

عندما اقترحت أن وباء فيروس الكورونا قد يبعث روحا جديدة في الشيوعية، كان ادعائي، كما هو متوقع، 

على  –دولة الصينية قد نجحت محل سخرية. على الرغم من أنه يبدو أن مقاربة صارمة لألزمة من قبل ال

إال أن المنطق االستبدادي القديم  –األقل في أنها عملت بشكل أفضل بكثير مما يحدث اآلن في إيطاليا 

للشيوعيين في السلطة أظهر أيًضا حدوده بوضوح. كان أحد حدودها أن وزن الخوف من إعالن األخبار 

. كان هذا هو سبب اعتقال أولئك الذين أبلغوا عن فيروس السيئة للسلطة )والشعب( أثقل من النتائج الحقيقة

 :جديد ألول مرة وهناك تقارير عن حدوث شيء مشابه حاليا

 

إن الضغط إلرجاع الصين إلى النشاط الطبيعي بعد اإلغالق الناجم عن فيروس الكورونا هو إحياء إغراء 

ؤيته. تنتشر هذه الظاهرة في طريقة قديم: يتم تزييف معلومات لتُظهر لكبار المسؤولين ما يريدون ر

استخدام الكهرباء في مقاطعة تشجيانغ المركز الصناعي على الساحل الشرقي. وفقًا ألشخاص مطلعين 

على األمر هناك ثالث مدن على األقل وضعت للمصانع المحلية أهدافًا لتحقّقها تتمثل في استهالك الطاقة 

ات )المتعلقة باستهالك الطاقة( لتظهر عودة اإلنتاج إلى سابق الكهربائية ألن تلك المدن تستخدم البيان

 .عهده. يقول البعض أن هذا ما دفع بعض الشركات إلى تشغيل اآلالت حتى لو بقت مصانعها فارغة
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يمكننا أيًضا تخمين ما سيحدث عندما يالحظ الغّش من هم في السلطة: سيتم اتهام المدراء المحليين 

ستكون هناك حاجة إلى جوليان … دة وهو ما يعيد إنتاج حلقة مفرغة من عدم الثقةبالتخريب ومعاقبتهم بش

أسانج الصيني ليكشف للجمهور هذا الجانب المخفي عن كيفية تعامل الصين مع الوباء. إذا لم تكن هذه 

نظمة الشيوعية التي أفكر فيها، فماذا أعني بالشيوعية؟ لفهم ما أقصد، يكفي قراءة اإلعالنات العامة لم

 :الصحة العالمية وهذا آخرها

 

قال رئيس منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس يوم الخميس أنه على الرغم من “

أن سلطات الصحة العامة في جميع أنحاء العالم لديها القدرة على مكافحة انتشار الفيروس بنجاح ، فإن 

ام السياسي في بعض البلدان ال يتطابق مع مستوى التهديد. المنظمة تشعر بالقلق من أن مستوى االلتز

هذه ليست مناورة. هذا ليس وقت االستسالم. هذا ليس وقت األعذار. هذا هو الوقت المناسب لسحب كل “

المعوقات. لقد كانت البلدان تخطط لسيناريوهات مثل هذه لعقود. قال تيدروس: حان الوقت للعمل على هذه 

اد هذا الوباء، ولكن فقط من خالل نهج جماعي ومنسق وشامل يشرك الجهاز يمكن إخم“الخطط. 

 ”.الحكومي بأكمله

 

يمكن للمرء أن يضيف أن مثل هذا النهج الشامل يجب أن يتجاوز إلى حد بعيد آلية الحكومات المنفردة: 

دولي القوي يجب أن يشمل التعبئة المحلية لألشخاص خارج سيطرة الدولة وكذلك التنسيق والتعاون ال

والفعال. إذا تم إدخال اآلالف إلى المستشفى بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي فستكون هناك حاجة إلى 

عدد متزايد جًدا من أجهزة التنفس، وللحصول عليها، يجب على الدولة التدخل مباشرة بنفس الطريقة التي 

ادق. ويجب أن تعتمد على التعاون مع تتدخل بها في ظروف الحرب عندما تكون هناك حاجة إلى آالف البن

الدول األخرى. كما هو الحال في الحملة العسكرية، يجب مشاركة المعلومات وتنسيق الخطط بشكل كامل 

اآلن شكل من أشكال ” المطلوبة اليوم، أو، كما قال ويل هاتون: ” الشيوعية“هذا هو كل ما أعنيه بـ  –

لتأكيد ومعها ميلها الطبيعي لخلق األزمات واألوبئة. ولكن يولد عولمة السوق الحرة غير المنظمة تموت با

ما ال يزال ” شكل آخر من العولمة تعترف باالعتماد المتبادل وأسبقية العمل الجماعي القائم على الحقائق. 

هناك حظر وطني على صادرات المنتجات األساسية مثل ”: “كل بلد لنفسه“سائداً اآلن هو موقف 

بية، مع عودة البلدان القهقرى إلى تحليلها الخاص لألزمة وسط النقص المحلي العشوائي اإلمدادات الط

 والمقاربات البدائية التي تسعى لالحتواء

.” 

ال يشير وباء فيروس الكورونا إلى عجز عولمة السوق فحسب، بل يشير أيًضا إلى العجز األكثر فتًكا 

أمريكا )أو أي شخص( هي “ملة للدولة. انتهى األمر بـ للشعبوية القومية، التي تصر على السيادة الكا

ألنه لم يعد يمكن إنقاذ أمريكا إال من خالل التنسيق والتعاون العالمي. أنا لست طوباويا هنا فأنا ال ” أوالً!

أناشد التضامن المثالي بين الناس. بل على عكس ذلك، توضح األزمة الحالية كيف أن التضامن والتعاون 

صب في مصلحة بقائنا و بقاء الجميع وكيف أنه الفعل األناني العقالني الوحيد الذي يتوجب علينا العالمي ي
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القيام به وال يقتصر األمر على فيروس الكورونا فقد عانت الصين نفسها من أنفلونزا الخنازير الضخمة 

ين جونز، فإن أزمة منذ أشهر وهي مهددة اآلن باحتمال غزو الجراد. باإلضافة إلى ذلك، كما الحظ أو

المناخ تقتل عدًدا أكبر من الناس في جميع أنحاء العالم أكثر من فيروس الكورونا، ولكن ال يوجد ذعر 

 ...حيال هذه األزمة

 

من وجهة نظر حيوية ساخرة قد يميل المرء إلى رؤية فيروس الكورونا على أنه عدوى مفيدة تسمح 

ريض مثل قلع األعشاب نصف الفاسدة وبالتالي يساهم في للبشرية بالتخلص من العجوز والضعيف والم

الصحة العالمية. إن النهج الشيوعي الواسع الذي أدافع عنه هو السبيل الوحيد لنا لترك الحقيقة وراء هذه 

المواقف الحيوية البدائية. إن عالمات تخفيف من التضامن غير المشروط يمكن مالحظتها بالفعل في 

إذا اتخذ الوباء ” الرجال الثالثة الحكماء“كما هو الحال في المالحظة التالية حول دور المناقشات الجارية، 

يمكن حرمان مرضى خدمة الصحة الوطنية من الرعاية “منعطفًا أكثر كارثية في المملكة المتحدة: 

وحدات المشددة خالل فترة شديدة. ّحذر كبار األطباء من تفشي فيروس الكورونا في بريطانيا إذا كانت 

، سيضطر ثالثة ”ثالثة حكماء“العناية المركزة تكافح فقط من أجل التأقلم. بموجب بروتوكول يسمى 

استشاريين كبار في كل مستشفى إلى اتخاذ قرارات بشأن تقنين الرعاية مثل تلك المتعلقة بأجهزة التهوية 

؟ ”الحكماء الثالثة“سيعتمد عليها  ما هي المعايير التي“. واألسّرة في حالة اكتظاظ المستشفيات بالمرضى 

التضحية باألضعف وباألكبر؟ ألن يتيح هذا الوضع المجال لفساد هائل؟ أال تشير هذه اإلجراءات إلى أننا 

نستعد لتفعيل أكثر منطق وحشي لبقاء األصلح؟ لذا، مرة أخرى، فإن الخيار النهائي هو إما هذا أو نوع من 

 .الشيوعية المعاد ابتكارها

األمور تأخذ مجرى أعمق من ذلك بكثير. ما أجده مزعًجا تحديدا كيف أن وسائل اإلعالم عندنا تخلق لكن 

سيتم إغالق المدارس “نية ثابتة كقاعدة عندما تعلن عن إغالق أو تأجيل أي عندما تخبر مثال أنه قيوًدا زم

ما هو متوقع بشكل كبير أنه بعد الذروة التي عليها أن تحدث بسرعة، ستعود األمور ”. حتى أربعة أبريل

والفخ هو … ا إلى سبتمبر إلى مجريها. في هذا السياق قد تم إبالغي بالفعل أن ندوة جامعية قد تم تأجيله

أنه حتى إن عادت الحياة إلى سالف عهدها في نهاية المطاف فلن تكون نفسها التي اعتدنا عليها قبل تفشي 

المرض فاألشياء التي استخدمناها كجزء من حياتنا اليومية لن تعود اعتيادية كما كانت عليه قبل نشوب 

اشة مع وجود تهديدات مستمرة تتوارى خلف الزاوية. لهذا المرض فعلينا أن نتعلم أن نعيش حياة أكثر هش

السبب يمكننا أن نتوقع أن األوبئة الفيروسية ستؤثر على تفاعالتنا األكثر أولية مع األشخاص واألشياء 

و ال ” قذرة“األخرى حولها بما في ذلك أجسامنا ستجنب لمس األشياء التي قد تكون )بطريقة غير مرئية( 

و ال نجلس في المراحيض العامة أو على المقاعد في األماكن العامة و نتجنب احتضان نلمس الخفافيش 

وحتى نكون حذرين بشأن كيفية التحكم في أجسامنا وإيماءاتنا العفوية: ال … اآلخرين ومصافحة أيديهم 

ها هي باختصار، ال تلعب بنفسك. إذن ليست الدولة والوكاالت األخرى وحد –تلمس أنفك أو تفرك عينيك 

التي ستسيطر علينا بل يجب أن نتعلم كيف نسيطر على أنفسنا! ربما سيتم اعتبار الواقع االفتراضي فقط 

 .آمنًا وسيتم حجز التنقل بحرية في مساحة مفتوحة للجزر المملوكة من األثرياء
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” فيروس“ولكن حتى هنا ينبغي أن نذكر أنفسنا أنه في العقود األخيرة، تم استخدام مصطلحي 

على مستوى الواقع االفتراضي واإلنترنت في الغالب لتحديد الفيروسات الرقمية التي تصيب ” فيروسي”و

فضاء الويب الخاص بنا والتي لم نكن على دراية بها، على األقل ليس حتى إطالق العنان لقوتهم التدميرية 

اآلن هو عودة هائلة إلى المعنى )على سبيل المثال، تدمير بياناتنا أو محرك األقراص الثابتة(. ما نراه 

 .الحرفي األصلي للمصطلح فالعدوى الفيروسية تعمل جنبًا إلى جنب في كال البعدين الحقيقي واالفتراضي

لذلك سيتعين علينا تغيير موقفنا بالكامل تجاه الحياة وتجاه وجودنا ككائنات حية بين أشكال الحياة األخرى. 

كصفة لتوجهنا األساسي في الحياة، فسيتعين علينا عيش ثورة فلسفية ” الفلسفة“بعبارة أخرى، إذا فهمنا 

حقيقية. ربما يمكننا أن نتعلم شيئًا عن ردود أفعالنا تجاه وباء فيروس الكورونا من إليزابيث كوبلر روس 

 الرسم البياني الشهير للمراحل الخمس لكيفية رد فعلنا عندما” الموت والوفاة“التي اقترحت في كتابها 

هذا ال يمكن “نعرف أننا نحمل مرًضا عضاال: مرحلة اإلنكار)يرفض الفرد ببساطة قبول حقيقة مرضه: 

كيف يمكن أن يحدث “فالغضب )الذي ينفجر عندما لم يعد بوسعنا إنكار حقيقة: ”( أن يحدث ، ليس لي.

ي أعيش ألرى أطفالي فقط دعن“فالمساومة )األمل الذي يؤجل بطريقة ما أو يقلل من الحقيقة: ”( هذا لي؟

”( سأموت ، فلماذا أزعجني أي شيء؟“ثم االكتئاب )عدم االستثمار في الرغبة الليبيدية: ”( يتخرجون

في وقت الحق طبقت كوبلر روس هذه ”(. ال يمكنني محاربته، قد أستعد له أيًضا)“وأخيرا مرحلة القبول 

)البطالة، وفاة شخص عزيز، الطالق، المراحل على أي شكل من أشكال الخسارة الشخصية الكارثية 

إدمان المخدرات( ، وأكدت أيًضا أنها ال تأتي بالضرورة بنفس الترتيب وال يعاني جميع المرضى من كل 

 .المراحل

 

يمكن للمرء أن يميز نفس المراحل الخمس كلما واجه المجتمع بعض االنفصال المؤلم. دعنا نأخذ خطر 

إلى إنكارها )إنه مجرد جنون العظمة ما يحدث هو تقلبات معتادة في أنماط الكارثة البيئية: أوالً ، نميل 

الطقس( ثم يأتي الغضب )على الشركات الكبرى التي تلوث بيئتنا و على الحكومة التي تتجاهل األخطار( 

دة فيليه المساومة )إذا قمنا بإعادة تدوير نفاياتنا يمكننا شراء بعض الوقت باإلضافة إلى وجود جوانب جي

لذلك أيًضا كإمكانية زراعة خضار الغرينالند و ستتمكن السفن من نقل البضائع من الصين إلى الواليات 

المتحدة بشكل أسرع بكثير مرورا بالطريق الشمالي و ستصبح األراضي الخصبة الجديدة متاحة في شمال 

 .…(عليهم بالفشل  مفاالكتئاب )فات األوان نحن محكو…( سيبيريا بسبب ذوبان التربة الصقيعية 

 

 وأخيًرا القبول: نحن نتعامل مع تهديد خطير وعلينا تغيير طريقة حياتنا بأكملها

وينطبق الشيء نفسه على التهديد المتزايد للتحكم الرقمي في حياتنا: أوالً، نميل إلى إنكار ذلك )إنها 

ثم ننفجر بغضب )في …( ليومي مبالغة، جنون العظمة اليساري، ال يمكن ألي وكالة التحكم في نشاطنا ا

الشركات الكبيرة و وكاالت الدولة السرية التي تعرفنا أكثر مما نعرف أنفسنا وتستخدم هذه المعرفة 

للسيطرة علينا والتالعب بنا( والتي يتبعها المساومة )للسلطات الحق في البحث عن اإلرهابيين ولكن ليس 

فوات األوان اندثرت خصوصيتنا وانتهى زمن الحريات  فاالكتئاب )إنه بعد…( التعدي على خصوصيتنا 
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الشخصية( وأخيًرا، القبول: التحكم الرقمي يمثل تهديًدا لحريتنا علينا أن نجعل الجمهور مدركا لجميع 

 !أبعاده ونشارك في محاربته حتى في مجال السياسة

 

أوالً ، كان هناك إنكار )ال فإن الشيء نفسه ينطبق على أولئك الذين أصيبوا بصدمة من رئاسة ترامب: 

تقلق ، ترامب هو مجرد موقف و لن يتغير أي شيء إذا تولى السلطة( فيليه الغضب ) على قوى الظالم 

التي مكنته من االستيالء على السلطة و على الشعبويين الذين يدعمونه ويشكلون تهديًدا لماديتنا األخالقية 

…( بمقدورنا احتواء ترامب دعنا نتسامح مع بعض تجاوزاته  ثم المساومة )لم نفقد كل شيء بعد لعله…( 

فاالكتئاب )نحن على طريق الفاشية ، والديمقراطية تضيع في الواليات المتحدة( ثم القبول: هناك نظام 

سياسي جديد في الواليات المتحدة واأليام الخوالي للديمقراطية األمريكية قد انتهت ، دعونا نواجه الخطر 

 …ء كيف يمكننا التغلب على شعبوية ترامبونخطط بهدو

 

في العصور الوسطى، تفاعل سكان مدينة متضررة مع عالمات الطاعون بطريقة مماثلة: أوال اإلنكار ثم 

الغضب )على حياتنا الشريرة التي نعاقب عليها، أو حتى على اإلله القاسي الذي سمح بذلك( ثم المساومة 

، ثم بشكل مثير …(ثم االكتئاب )انتهت حياتنا…( فقط المرضى)ليس األمر بسيء للغاية فلنتجنب 

الشرب،  –لالهتمام العربدة )بما أن حياتنا انتهت، فلنخرج منها جميع الملذات التي ال تزال ممكنة 

وأخيًرا القبول: ها نحن موجودون هنا فدعونا نتصرف قدر اإلمكان كما لو استمرت الحياة …( الجنس

 ...الطبيعية

 

؟ في البداية، كان  9791ا أيًضا طريقة تعاملنا مع وباء فيروس كورونا الذي انفجر في نهاية عام أليس هذ

هناك اإلنكار )ال يوجد شيء خطير يحدث، بعض األشخاص اال مسؤولين ينشرون الذعر فقط( فالغضب 

( ثم يأتي بعد …)عادة في شكل عنصري أو معاٍد للدولة: الصينيون القذرون مذنبون، دولتنا ليست فعالة 

ذلك المساومة )حسنًا، هناك بعض الضحايا، لكنهم أقل خطورة من السارس، ويمكننا الحد من 

؛ إذا لم تفلح ينشأ االكتئاب )دعونا ال نخدع ذواتنا، فنحن جميعاً محكوم علينا بالفشل(. ولكن …(الضرر

اصية مشتركة مع الموجات كيف سيبدو الرضا في هذا الوضع؟ إنها لحقيقة غريبة أن الوباء يعرض خ

إنهم ال تنفجر ثم تموت بدالً من …(: األخيرة من االحتجاجات االجتماعية )في فرنسا، في هونغ كونغ 

ذلك تبقى هنا وتستمر جالبة الخوف الدائم والهشاشة في حياتنا. لكن يمكن لهذا الرضا أن يأخذ مسارين. 

هناك وت الناس لكن الحياة ستستمر وربما ستكون يمكن أن يعني فقط إعادة تطبيع المرض: حسنًا، سيم

أو الرضا يمكن )وينبغي( أن يدفعنا إلى تعبئة أنفسنا دون ذعر وأوهام، … بعض اآلثار الجانبية الجيدة

للعمل في تضامن جماعي. ما يجب أن نقبله ، وما يجب أن نتصالح معه ، هو أن هناك طبقة فرعية من 

، والفيروسات المتكررة بغباء والتي كانت موجودة دائًما وستظل معنا دائًما الحياة ، الحياة غير المتكررة 

كظالم الظل تشكل تهديًدا لبقائنا وتنفجر عندما ال نتوقع منها ذلك. وعلى مستوى أكثر شمولية تذكرنا 

ة األوبئة الفيروسية بالصدفة المطلقة وخلو حياتنا من المعنى فبغض النظر عن الصروح الروحية الرائع
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ناهيك عن درس … نخرج نحن البشرية نبتة عرضية غبية مثل فيروس أو كويكب يمكنه إنهاء كل شيء 

 .علم البيئة الذي قد نسهم أيًضا في تحقيق هذه الغاية دون بغي منا

 

أي من العوامل المعدية “لتوضيح هذه النقطة اسمحوا لي أن أقتبس بال خجل تعريفًا شائًعا: الفيروسات هي 

ة وعادة ما تكون مجهرية للغاية وتتكون من األحماض النووية، إما الدنا أو الرنا مع بعص المختلف

البروتينات: إنها تصيب الحيوانات والنباتات والبكتيريا وتتكاثر فقط داخل الخاليا الحية فتعتبر الفيروسات 

والموت أمر بالغ األهمية: هذا التذبذب بين الحياة ” وحدات كيميائية غير حية أو أحيانًا ككائنات حية. 

الفيروسات ليست حية وال ميتة بالمعنى المعتاد لهذه المصطلحات. إنهم األحياء األموات إن الفيروس على 

قيد الحياة بسبب دافعه للتكاثر ولكنه نوع من حياة من مستوى الصف، كاريكاتير بيولوجي ال يوجد الكثير 

حتى في أقصى مستويات الغباء من التكرار والتكاثر. . ومع من الدافع للموت كما هو الحال في الحياة 

ذلك، فإن الفيروسات ليست شكالً أوليًا للحياة تطورت منه أشكال أكثر تعقيًدا. إنهم طفيليون بحتة؛ إنها 

تتكرر من خالل إصابة الكائنات الحية األكثر تطوًرا )عندما يصيبنا الفيروس نحن البشر يستخدمنا ببساطة 

تكمن في سر الفيروسات: فهم حالة  –االبتدائية والطفيلية  –نسخ(. في هذه المصادفة بين األضداد كآلة لل

، وهو لما بقى من أدنى أشكال الحياة الذي نشأ  ”der nie aufhebbare Rest“ لما أطلق عليه شيلينج

قية ال يمكن إعادة نتيجة لخلل وظيفي آلليات األفضل للتكاثر وتستمر في مطاردتها )في نقل العدوى( ب

 . دمجها على اإلطالق كلحظة متفرعة لمستوى أعلى للحياة

 

، تأكيًدا على هوية األعلى واألدنى. أفضل مثال لهيجل هو ”حكم المضاربة“نواجه هنا ما يسميه هيجل 

”. الروح فيروس“من تحليله للفرينولوجيا في ظواهر الروح، ومثالنا يجب أن يكون ” الروح هي عظم“

ت الروح البشرية أيًضا نوًعا من الفيروسات التي تتطفل على حيوان اإلنسان وتستغله لتكاثرها الذاتي أليس

وتهدده في بعض األحيان بتدميرها؟ وبقدر ما أن اللغة هي وسيلة الروح، يجب أال ننسى أنه في أبسط 

مها ونتبعها. ادعى مستوياتها، فإن اللغة هي أيًضا شيء ميكانيكي، وهي مسألة قواعد يجب أن نتعل

العقل البشري ” تستعمر“وهي كيانات طفيلية ” فيروسات للعقل“ريتشارد دوكينز أن الميمات هي 

وتستخدمه كوسيلة لتتكاثر. إنها فكرة لم يكن صاحبها سوى ليو تولستوي. عادة ما يُنظر إلى تولستوي على 

عي عفا عليه الزمن بشكل ميؤوس منه وال وهو واق –أنه مؤلف أقل إثارة لالهتمام بكثير من دوستويفسكي 

يوجد له مكان في الحداثة على عكس المعاناة الوجودية لدوستويفسكي. ومع ذلك، ربما حان الوقت إلعادة 

تأهيل تولستوي و نظريته الفريدة للفن واإلنسانية بشكل عام حيث نجد عنده أصداء لمفهوم دوكينز للميمز. 

مصاب يستقبل الماليين من المتعاطفين الثقافيين والمحفزات المساعدة لكل اإلنسان هو من القردة بدماغ “

ألس هذا مقطع من دينيت يعود بشكل خالص لتولستوي؟  –[ 9” ]هذا هي أنظمة التكافل المعروفة باللغات

الفئة األساسية ألنثروبولوجيا تولستوي هي العدوى: الكائن البشري هو وسيط فارغ سلبي مصاب بعناصر 

ية محملة بالعدوى تنتشر من فرد إلى آخر مثل العصيات المعدية. ويذهب تولستوي هنا حتى النهاية: ثقاف

إنه ال يعارض هذا االنتشار للعدوى العاطفية استقاللية روحية حقيقية؛ ال يقترح رؤية بطولية لتعليم نفسه 
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دية. الصراع الوحيد هو ليكون موضوًعا أخالقيًا ناضًجا ذاتيًا عن طريق التخلص من العصيات المع

هي عدوى جيدة.  –بالنسبة لتولستوي  –الصراع بين العدوى الجيدة والسيئة: المسيحية نفسها عدوى إذا 

ربما هذا هو الشيء األكثر إزعاًجا يمكن أن نتعلمه من الوباء الفيروسي المستمر: عندما تهاجمنا الطبيعة 

 .لخاصة إلينا. الرسالة: ما فعلته بي، أفعله اآلن لكبالفيروسات ، فإنها بطريقة ما ترسل رسالتنا ا
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 سلافوي جيجيك: 
القاضية للرأسمالية، ضربة قد تعيد إحياء ” أقتل بيل“فيروس كورونا بمثابة ضربة 

 الشيوعية
 

 ترجمة: محمد فتوحي
 

د مثل فينيق أدى االنتشار السريع لوباء فيروس كورونا في مجتمعاتنا إلى انبعاث فينيقات عديدة من الرما

الفيروسات األيديولوجية، و فينيق األخبار الزائفة ، و فينيق نظريات المؤامرة، و فينيق العنصريات 

 .الجديدة

 

لقيت الضرورة الطبية الملحة للحجر الصحي )العزلة اإللزامية( صدى واسعا في العالم، مما أدى إلى 

ة واضحة المعالم، لعزل واستبعاد أعداء بروز ضغوطات أيديولوجية هدفها إعادة رسم حدود جغرافي

و بانتشار فيروس كورونا سينتشر معه أيضا فيروس  .أجانب محتمل أن يشكلوا تهديدا على هوياتنا

وهو فيروس التفكير في مجتمع بديل، مجتمع يتجاوز حدود الدولة القومية،  –أكثر فائدة  –أيديولوجي آخر 

 .لتعاون على مستوى دوليويؤكد أحقيته بالوجود عبر التضامن وا

 

كثيرا ما نسمع اليوم عن توقعات تفيد أن فيروس كورونا قد يؤدي إلى سقوط النظام الشيوعي في الصين، 

بنفس الطريقة التي أدت بها كارثة تشيرنوبيل، باعتراف غورباتشوف نفسه، إلى نهاية الشيوعية 

ا أيضا نعيد التفكير في شيوعية جديدة مبنية على السوفياتية. لكن المفارقة هنا هي أن هذا الفيروس سيجعلن

 .الثقة في الشعب و في العلم

 Quentin للمخرج كوانتين تارينتينو (Kill Bill 2: في المشهد األخير من فيلم )أقتل بيل الجزء الثاني

Tarantino تقوم بياتريكس كيدو ،kiddo Beatrix  بالقضاء على مشروع بيل Bill  الشرير، وذلك

 ”Five Point Palm Exploding Heart Technique ”تقنية الخمس نقاط المفجرة للقلب”ربه ببض

، وهي الضربة األكثر فتكا في جميع أنواع الفنون القتالية، حيث تعتمد هذه التقنية على توجيه خمس 

ماشيا ضربات متتالية بأطراف األصابع إلى خمس نقاط مختلفة من جسم الهدف. بعد ذلك يبتعد الهدف 

 .خمس خطوات، و ينفجر قلبه في جسده ويسقط على األرض

 

طبعا، هذا األسلوب من فنون القتال يبقى فقط خيال و أسطورة، ال يمت للقتال الحقيقي بصلة . ولكن ، 

، وبالضبط بعد نهاية المحادثة التي جمعت بين  Kill Bill 2- بالعودة إلى نفس المشهد من فيلم اقتل بيل

تقنية “نشاهد اندالع قتال قصير بين الطرفين، حيث تضرب كيدو قلب بيل قاتلة إياه باستخدام  كيدو و بيل،
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قبل موت بيل، يغفر اإلثنان لبعضهما البعض ويصنعان سالمهما. ثم بعد ”. الخمس نقاط المفجرة للقلب

 .ذلك نرى بيل يخطو خمس خطوات ويسقط على األرض ميتا

 

للهجمة أمرا مدهشا هو الفترة الزمنية الموجودة بين تنفيذ الضربة ولحظة ما يجعل هذه المشهد السينمائي 

الموت: يمكنني إجراء محادثة ودية طالما التزمت الجلوس في هدوء ، ولكنني أدرك أيضا طيلة فترة 

 .جلوسي هذه أنه بمجرد أن أحاول السير، سينفجر قلبي وأسقط ميتا

 

ئك الذين يتكهنون بسقوط الحكم الشيوعي في الصين بسبب فيروس أال يشبه هذا المشهد السينمائي فكرة أول

، ”الخمس نقاط المفجرة للقلب“كورونا؟ أي أن خالل فترة ما بعد تلقي النظام الشيوعي في الصين لضربة 

يتعين على السلطات أن تكتفي فقط بالجلوس ، والمراقبة ، وااللتزام بتدابير الحجر الصحي، لكن بمجرد 

ه السلطات على إحداث أي تغيير حقيقي في النظام االجتماعي )تغيير من قبيل الثقة في أن تتجرأ هذ

 .الشعب( سيتسبب في سقوطها

رأيي المتواضع في هذا السياق أكثر راديكالية بكثير، حيث أعتبر أن وباء فيروس كورونا الذي يشبه 

إنما هو دليل على أنه لم يعد بإمكاننا على النظام الرأسمالي العالمي ” الخمس نقاط المفجرة للقلب“هجوم 

 .المضي قدما في الطريق نفسه. في رأيي، هذا الوباء إشارة واضحة على أن التغيير الجذري هو الحل

 

 الكارثة إىل ملحة حاجة يف نحن : املرة الحقيقة
 

يكب قبل سنوات، لفت فريدريك جيمسون انتباهنا إلى قدرة األفالم على تصوير كوارث كونية مثل كو

يوشك على تدمير الحياة على األرض ، أو فيروس يهدد بفناء البشر. إن مثل هذا التهديد العالمي عادة ما 

يولد تضامنًا عالميًا، حيث تصبح خالفاتنا الصغيرة غير ذات أهمية ،إذ نستطيع أن نعمل جميًعا و مًعا 

 .إليجاد الحل

 

لمعاناة، بل الهدف، على العكس تماما، هو التفكير في ليس الهدف من حاجتنا إلى الكارثة هو االستمتاع با

الحقيقة المرة التي تقول أننا بالفعل في حاجة إلى كارثة قادرة على جعلنا نعيد التفكير في السمات األساسية 

 .للمجتمع الذي نعيش فيه

 

ظمة الصحة لمثل هذا التنسيق العالمي هو من –والذي قد يبدو مثيرا للغرابة والجدل–إن أول نموذج 

التي وجب منحها المزيد من  –التي ال نحصل منها إال على الهراء البيروقراطي المعتاد —العالمية 

تعرض مؤخرا بيرني ساندرز للسخرية من طرف الشكوكيين بسبب دعوته إلى خلق  .السلطات التنفيذية

االستفادة من درس وباء  تغطية صحية شاملة في الواليات المتحدة. ألسنا في حاجة أكثر مما مضى إلى

 الفيروس، درس مفاده أنه يجب علينا أن نبدأ بتشكيل شبكة عالمية خاصة بالتغطية الصحية الشاملة؟
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بعد يوم من تصريح نائب وزير الصحة اإليراني إيراج هريرشي في مؤتمر صحفي على خلفية انتشار 

ريًا ، أدلى نفس المسؤول بتصريح فيروس كورونا و تأكيده على أن الحجر الصحي الجماعي ليس ضرو

قصير آخر يعترف فيه بإصابته بالفيروس و وضع نفسه في عزلة ذاتية. و أضاف هريرشي في سياق آخر 

هذا الفيروس يتمسم بالديمقراطية، حيث أنه ال يميز بين الفقير والغني أو بين رجل دولة و مواطن “أن 

و أؤكد في هذا الصدد أننا جميعا نجدف في القارب أعتقد أن هريرشي على صواب في هذا شأن. ”.عادي

 .نفسه

 

من الصعب ان ال نالحظ المفارقة الساخرة القائلة أن ما وّحدنا سوية ودفعنا إلى التضامن العالمي، يتجلى  

 .على مستوى الحياة اليومية عبر أوامر صارمة تفيد تجنّب االحتكاك مع اآلخرين، بل حتى العزلة الذاتية

 

ق األمر هنا فقط بتهديدات فيروسية محضة، بل تجدر اإلشارة إلى أن هناك كوارث أخرى تحدث ال يتعل

بالفعل و أخرى وشيكة تلوح في األفق. فهناك مثال الجفاف وموجات الحر والعواصف الساحقة وما إلى 

لعاجل ذلك. في ظل كل هذه الظروف، ليس الحل في الشعور بالذعر والخوف، وإنما في العمل الجاد وا

 .لتأسيس شكل من أشكال التنسيق الدولي الفعال

 

 هل سنكون مبأمن يف الواقع االفرتايض فقط؟
 

إن الوهم األول الذي يجب تبديده هو ذلك الذي صاغه الرئيس األمريكي دونالد ترامب خالل زيارته 

ننتظر عودة الحياة األخيرة للهند ، حيث قال أنه سيتم القضاء على فيروس كورونا بسرعة، وعلينا فقط أن 

 .إلى حالها المعتاد

 

ضدا على كل هذه اآلمال المزعومة ، إن أول شيء يجب أن نستوعبه هو أن هذا الخطر وجد ليبقى و 

 .لمدة، و حتى لو انحسر هذا الخطر ، فإنه سيعاود الظهور بأشكال جديدة ، وربما أكثر خطورة

 

لفيروسية أن تؤثر على عالقاتنا مع األشخاص واألشياء لهذا السبب ، يمكننا أن نتوقع من هذه األوبئة ا

المحيطة بنا مثل الحرص على تجنب لمس األشياء التي قد تكون قذرة أو تجنب الجلوس على مقاعد 

المراحيض أو المقاعد العامة أو تجنب احتضان الناس و مصافحتهم، واألسوء من ذلك قد نصبح أكثر 

ل عدم لمس األنف و العينين. ربما سيتم من اآلن فصاعدا اعتبار الواقع هوسا بشأن حركاتنا العفوية من قبي

االفتراضي الفضاء الوحيد االكثر أمانا، ألن التنقل بحرية في الفضاءات المفتوحة سيقتصر على األغنياء 

 .وفقط
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ين اللذ” فيروسي“و ” فيروس“يجب علينا أن نتذكر أيضا أن العقود الماضية تميزت باستخدام مصطلحي 

استعمال للداللة على الفيروسات الرقمية التي تصيب فضاء الويب الخاص و بيانات الحاسوب ومحركات 

األقراص الثابتة. ما نراه اآلن هو عودة المعنى الحرفي األصلي للفيروس، أي أن العدوى الفيروسية 

 .انبعثت من جديد في بعديها الحقيقي والظاهري

 

 ليةعودة النظرة اإلحيائية للرأسام
 

ظاهرة غريبة أخرى يمكننا مالحظتها في ظل النظام الرأسمالي أال و هي العودة إلى النظرة اإلحيائية 

الرامية إلى معاملة الظواهر االجتماعية واالقتصادية مثل األسواق و رؤوس األموال المالية وكأنها كائنات 

اع األول الذي نحصل عليه هو أن ما حية. إذا اطلعنا على مايروج له عبر وسائل اإلعالم ، فإن االنطب

يجب علينا أن نقلق بشأنه ليس آالف الحاالت التي ماتت بسبب الفيروس أو آالف المصابين الذين 

، أي أن هذا الفيروس ”األسواق في حالة توتر“سيموتون، بل يجب علينا أن نقلق حول الحقيقة القائلة أن 

لس للسوق العالمية، و التي قد ينخفض نموها بنسبة اثنين أو استطاع وبوثيرة متزايدة أن يخنق التنفس الس

 .ثالثة بالمائة

 

أال يشير كل هذا بوضوح إلى الحاجة الملحة للتفكير في إعادة تنظيم اقتصاد عالمي بديل، بعيدا عن رحمة 

ي خلق آليات السوق الحر؟ المقصود هنا، ليس بالطبع، الحل الشيوعي على الطراز القديم ، بل التفكير ف

نوع من المنظمات العالمية التي يمكنها السيطرة على االقتصاد وتنظيمه ، وكذلك الحد من سيادة الدول 

القومية كلما اقتضت الحاجة، وهو األمر الذي تمكنت الدول في الماضي من فعله على خلفية الحرب. إننا 

 .جميعا نقترب من اندالع حرب طبية
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 ججيك: سالفوي
 _ الغاب قانون أو يةالعامل الشيوعية

 القرار اختاذ ىلع يرمغنا فيروس كورونا
 

 

 جميلة حنيفي  :ترجمة
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  جيجك: سالفوي
 يرغمنا فيروس كورونا _ الغاب قانون أو يةالعالم الشيوعية

 القرار اتخاذ على
 

 ترجمة جميلة حنيفي 
 

 

إما أن نفرض  -في الوقت الذي ينتشر فيه الرعب من فيروس كورونا، يتوجب علينا الحسم بين اختيارين

رة التي تتم بالتنسيق منطق البقاء لألصلح، وهو المنطق األكثر وحشية، أو نوًعا من الشيوعية المبتك

 .والتكاتف العالمي

وبعدها نتلقى جميع التقارير التي ال يمكنها ” ال داعي للرعب!“ما يفتأ إعالمنا، وبال هوادة، يكرر عبارة 

سوى أن تثير الرعب. يذكرني هذا الوضع بوضع آخر عشته في شبابي في بلد شيوعي: عندما كان 

أنه ال سبب يستدعي الرعب، كنا نأخذ جميعنا هذه التطمينات المسؤولون الحكوميون يؤكدون للجمهور 

 .كعالمات واضحة على أنهم في حالة رعب

 

 من الخطورة جدًا هدر الوقت في الرعب
 

إن للرعب منطقه الخاص. في المملكة المتحدة، نفدت لفائف ورق الحمام من المتاجر بسبب الرعب من 

 الفيروس. 

لحمام في شبابي في يوغوسالفيا االشتراكية، حيث فجأة بدأت تنتشر هذا يذكرني بحادثة غريبة مع ورق ا

شائعة أنه لم يكن هناك ما يكفي من ورق الحمام في المتاجر. وأصدرت السلطات على الفور تأكيدات بأن 

هناك ما يكفي منه لالستهالك العادي، والمثير للدهشة أن هذا لم يكن صحيًحا فحسب، بل إن أغلبية الناس 

 .أنه صحيحصدقت ب

 

مع ذلك فإن المستهلك العادي يفكر بالطريقة األتية: أعلم أن هناك ما يكفي من ورق الحمام وأن الشائعات 

خاطئة، ولكن ماذا لو أخذها بعض الناس على محمل الجد، وفي حالة من الرعب، سيهرعون إلى شراء ما 

 .أذهب وأشتري ما أحتاجه بنفسييفيض عن حاجاتهم، مما يتسبب في ندرة فعلية؟ لذا من األفضل أن 

 –حتى أنه من غير الضروري التصديق بأن البعض اآلخر من الناس يأخذون الشائعات على محمل الجد 

النتيجة واحدة،  -يكفي أن نفترض أن البعض اآلخر يصدقون أن هناك من يأخذ الشائعات على محمل الجد
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أليس هذا مشابها لما يحدث في المملكة المتحدة )وكذلك  وتتمثل في الندرة الفعلية لورق الحمام في المتاجر.

 في كاليفورنيا( اليوم؟

 

إن هذا النوع من الرعب المفرط والمستمر يقابله وبشكل غريب انعدام تام للرعب من أشياء يمكن تبريرها 

راًرا أن ، قيل لنا مراًرا وتك Ebola وإيبوال SARS بصورة وافية. في العامين الماضيين، بعد وباء سارز

هناك وباء جديد آٍت، أقوى بكثير منهما، إنها مجرد مسألة وقت، والسؤال ليس ما إذا كان سيظهر بل متى 

سيظهر. على الرغم من أننا كنا منطقيا مقتنعين بصدق هذه التنبؤات الرهيبة، إال أننا بطريقة ما لم نأخذها 

إن الطريقة الوحيدة التي تعاملنا  -ادات جادة لهاعلى محمل الجد، وكنا مترددين للفعل والمشاركة في استعد

 . Contagion بها مع هذه التوقعات هي مشاهدة أفالم عن نهاية العالم مثل فيلم العدوى

إن هذا التباين يخبرنا بأن الرعب ليس هو الطريقة المناسبة لمواجهة تهديد حقيقي. عندما يستولي علينا 

حمل الجد. على العكس من ذلك، نحن نستهين به. لنفّكر فقط في مدى الرعب فإننا ال نأخذ التهديد على م

سخافة الشراء المفرط للفافات ورق الحمام: كما لو أن الحصول على ما يكفي منها يعد أمًرا مهًما في 

خضم وباء مميت. إذن ما هو رد الفعل المناسب إزاء وباء كورونا ؟ ما الذي يجب أن نتعلمه وما الذي 

 القيام به لمواجهته بجدية؟يجب علينا 

 

 ؟بالشيوعية أقصد ماذا
 

عندما اقترحت أن وباء كورونا قد يعطي دفعا جديدا للشيوعية، لقيت دعوتي، وكما هو متوقع، السخرية. 

على األقل  -على الرغم من الطريقة القوية التي انتهجتها الدولة الصينية تجاه األزمة يبدو أنها قد نجحت

إال أن المنطق االستبدادي القديم  -اء بشكل أفضل بكثير مما يحدث اآلن في إيطالياهي تعاملت مع الوب

للشيوعيين في السلطة أظهر بوضوح حدوده. إحداها أن الخوف من جلب األخبار السيئة لمن هم في 

وهذا على ما يبدو هو السبب وراء اعتقال األشخاص الذين  –السلطة )وللجمهور( يفوق النتائج الفعلية 

 .شاركوا المعلومات ألول مرة عن فيروس جديد، وهناك تقارير تفيد بأن شيء مشابه يحدث اآلن

أن الضغط إلعادة الصين إلى العمل بعد إيقاف الفيروس يؤدي إلى “ :Bloomberg أفاد موقع بلومبرج

ين ما يريدون ، التي تُظهر لكبار المسؤول doctoring data إحياء إغراء قديم: يتمثل في بيانات التطبيب

، وهي مركز صناعي يقع على الساحل  Zhejiang هذه الظاهرة تنتشر في مقاطعة تشجيانغ”. “رؤيته

الشرقي، وتتعلق بشكل استخدام الكهرباء. وفقًا ألشخاص مطلعين على األمر، هناك على األقل ثالث مدن 

ذلك ألنها تستخدم التقارير قامت بمنح مصانع محلية أهدافًا معينة لضربها بغرض استهالك الطاقة، 

إلظهار انتعاش اإلنتاج. وهذا ما دفع، حسب ما أفاد به الناس، بعض الشركات إلى تشغيل اآلالت على 

 ”.الرغم من بقاء مصانعها فارغة

 

يمكننا أيًضا تخمين ما سيحدث عندما يطّلع من هم في السلطة على هذا الغش: سيتم اتهام المديرين 
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ستكون هناك … معاقبتهم بشدة، وبالتالي سوف يعاد إنتاج حلقة عدم الثقة المفرغة المحليين بالتخريب و

الصيني لفضح هذا الجانب المخفي عن كيفية تعامل الصين  Julian Assange حاجة إلى جوليان أسانج

ذلك، مع الوباء للجمهور. إذن إذا لم تكن هذه هي الشيوعية التي أفكر فيها، فماذا أعني بالشيوعية؟ لفهم 

 :وفيما يلي أَحَدثُها –يكفي قراءة التصريحات العامة لمنظمة الصحة العالمية 

 Tedros Adhanom قال رئيس منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس

Ghebreyesus  األسبوع الماضي أنه على الرغم من أن سلطات الصحة العامة في جميع أنحاء العالم

ى مكافحة انتشار الفيروس بنجاح، إال أن المنظمة تشعر بالقلق من مستوى االلتزام تملك القدرة عل

ليس مناورة، وهذا “السياسي في بعض البلدان، الذي ال يتطابق مع مستوى التهديد. وقال إن ما يحدث 

طط ليس وقت االستسالم أو وقت األعذار. بل هو الوقت المناسب لرفع كل الحواجز. هناك بلدان كانت تخ

لسيناريوهات مثل هذه منذ عقود. ولقد حان الوقت للعمل وفقًا لتلك الخطط. يمكن تقليص حجم هذا الوباء، 

 ”.ولكن فقط من خالل مقاربة جماعية منسقة وشاملة ينخرط فيها جهاز الحكومة بأكمله

بعينها لتشمل  قد يضيف المرء أن مثل هذه المقاربة الشاملة يجب أن تتجاوز إلى حد بعيد أجهزة حكومات

 .التجنيد المحلي للناس خارج مراقبة الدولة، وكذلك التنسيق والتعاون الدولي القوي والفعال

إذا تم إدخال اآلالف إلى المستشفى بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي، فستكون هناك حاجة إلى عدد متزايد 

باشرة بالطريقة نفسها التي تتدخل بها جًدا من أجهزة التنفس، وللحصول عليها ينبغي على الدولة التدخل م

في ظروف الحرب عندما تكون هناك حاجة إلى آالف األسلحة. كما ينبغي أن تعتمد على تعاون الدول 

هذا  –األخرى. وكما هو الحال في الحملة العسكرية يجب مشاركة المعلومات وتنسيق الخطط بشكل كامل 

هناك بالتأكيد شكل  ” :Will Hutton أو كما قال ويل هوتونالمطلوبة اليوم ” الشيوعية“كل ما أعنيه بـ 

واحد اآلن من عولمة السوق الحرة غير المنظمة والمتجهة نحو األزمات واألوبئة بصدد الموت. ولكن 

بالمقابل هناك شكل آخر بصدد الوالدة، شكل يعترف بالترابط المتبادل وبأولية النشاط الجماعي القائم على 

 ”.األدلة

 

 العالمي والتعاون التنسيق ضرورة
 

هناك حظر وطني على تصدير “حيث ” كل بلد يعمل ألجل نفسه“ما يزال الموقف السائد اآلن يقول إن 

المنتجات الرئيسية مثل اإلمدادات الطبية مع البلدان التي تلجأ إلى تحليلها الخاص لألزمة وسط نقائص 

 .The Guardian كتب ويل هوتون في صحيفة، كما ”محّددة وعارضة، ومقاربات بدائية لالحتواء

ال يشير وباء كورونا إلى حدود عولمة السوق فحسب، بل أيًضا إلى الحدود األكثر فتًكا للشعبوية القومية 

 America ”!أمريكا )أو أي شخص( أوالً “التي تصر على سيادة الدولة الكاملة: لقد انتهى األمر مع 

firstإال من خالل التنسيق والتعاون العالمي ما دام ال يمكن إنقاذ أمريكا. 

بل على العكس إن األزمة الحالية تبين -أنا لست طوباويا، كما أنني ال أنشد تضامنًا مثاليًا بين الناس 

بوضوح أن التضامن والتعاون العالمي لصالح بقاء الجميع وبقاء كل واحد منا هو الشيء األناني العقالني 
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القيام به. وال يقتصر األمر على الفيروس: فقد عانت الصين نفسها من الخطر الوحيد الذي يتوجب علينا 

الكبير ألنفلونزا الخنازير منذ أشهر، وهي مهددة اآلن باحتمال غزو الجراد. باإلضافة إلى ذلك، كما الحظ 

م، بل ، فإن أزمة المناخ تقتل عدًدا أكبر بكثير من الناس في جميع أنحاء العالOwen Jones أوين جونز

 .أكثر من فيروس كورونا، ولكن ال يوجد أي رعب بشأن ذلك

 

من وجهة نظر حيوية ساخرة، قد يميل المرء إلى رؤية الفيروس على أنه عدوى نافعة تسمح للبشرية 

بالتخلص من العجزة والضعاف والمرضى، مثل التخلص من األعشاب نصف الضارة، وبالتالي يسهم في 

 .الصحة العالمية

 

الشيوعي الواسع الذي أدافع عنه هو السبيل الوحيد لنا للتخلص فعال من مثل هذا الموقف الحيوي  إن النهج

البدائي. وإن عالمات تقليص التضامن غير المشروط يمكن مالحظتها بالفعل في المناقشات الجارية، كما 

تخذ الوباء منعطفاً إذا ا ”three wise men“ الثالثة حكماء“هو الحال في الملحوظة التالية حول دور 

حذر أطباء كبار من أنه في حال التفشي الحاد لفيروس كورونا في “أكثر كارثية في المملكة المتحدة: 

يحتمل أن يحرموا  National Health Service (NHS) بريطانيا فإن مرضى الخدمة الوطنية الصحية

تكافح من أجل التأقلم مع الوضع. وبموجب من الرعاية الُمنقِذة للحياة إذا كانت وحدات العناية المركزة 

، في حالة اكتظاظ المستشفيات بالمرضى سيضطر ثالثة استشاريين ”ثالثة حكماء“البروتوكول المسمى 

 .“ كبار في كل مستشفى إلى اتخاذ قرارات بشأن تقنين الرعاية مثل أجهزة التهوية واألسّرة

؟ هل هي التضحية باألضعف وباألكبر سنا؟ أال يفتح ”اءالثالثة حكم“ما هي المعايير التي سيعتمد عليها 

هذا الوضع المجال أمام فساد أعظم؟ أال تشير هذه اإلجراءات إلى أننا نستعد لتفعيل المنطق األكثر وحشية 

 .أي البقاء لألصلح؟ لذا، مرة أخرى، يتوجب علينا االختيار إما هذا أو نوع من الشيوعية المبتكرة

 

 :موقع على 0101 مارس01 يوم المقال نشر تم

https://www.rt.com/op-ed/482780-coronavirus-communism-jungle-law-choice 
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 الايديولوجيا ججيك..ومعضلة
 

 نصير فليح
 

موضوع االيديولوجيا من المواضيع التي تهم المثقف العراقي والعربي عموما، والمصطلح نفسه في تداول 

ثقفينا العراقيين والعرب اطلع على هذا الموضوع بدءا من خالل االرث مستمر. كما ان الكثير من م

الماركسي. لكن ثمة محطات مهمة تطورت فيها مقاربة االيديولوجيا، مرورا بانطونيو غرامشي، ولويس 

 .التوسير، وبيتر سلوتردك، ولعل اخر مقارباتها المهمة الجذرية هي مع سالفوي جيجك

ة، فهي اي نسق شامل من المعتقدات وطرائق التفكير التي تمثل اساسا للفعل، لاليديولوجيا تعريفات كثير

العالقة التصورية لالفراد عن “او ترسيمة مفاهيمية مع تطبيقها العملي، او حسب تعريف التوسير: 

وعيا “وبينما نجد الفكرة االولية عن االيديولوجيا في الماركسية اعتبارها ”. الشروط الواقعية لوجودهم

يتوجب طرحه جانبا، فان المقاربات الالحقة تناولت الموضوع بطرئق اكثر تفصيال واغناء، ومن ” ائفاز

 .زوايا مختلفة ايضا

مفهوم متداخل جدا مع االيديولوجيا،  hegemony ”الهيمنة“بالنسبة النطونيو غرامشي، فان مفهومه عن 

مفهوم غرامشي عن الهيمنة اقرب الى ما نسميه وبدال عن تعريف االيديولوجيا باعتبارها وعيا زائفا، فان 

وبالتالي فان الحكومات ال تستطيع تحقيق هذه الهيمنة بمفردها بل تتطلب توافقا او ”. القوة الناعمة“اليوم 

 .تماشيا معها من قبل الناس الذين تحكمهم

لسفة البنيوية( فان اما بالنسبة للمفكر الفرنسي لويس التوسير )الذي يُدرج عادة ضمن االتجاه او الف

االيديولوجيا كانت نطاقا هاما من نطاقات عمله ومنجزه الفكري. لويس التوسير يقسم القوى الفاعلة في 

  repressive state apparatus ( RSA)المجتمع لجهة السلطة والسيطرة الى اجهزة الدولة القمعية

وبينما تتمثل االولى ببساطة في   ideological state apparatus .(ISA)واجهزة الدولة االيديولوجية

الشرطة والجيش وما شابه، فان االجهزة االيديولوجية تتمثل في المؤسسات االجتماعية من قبيل العائلة 

والكنيسة والمدرسة، وفي عالمنا المعاصر قوة االعالم. وهو يرى ان هذه االجهزة االيديولوجية هي التي 

 .اعية القائمة مستمراتضمن بقاء نسيج العالقات االجتم

ولكن كيف تفعل هذه االجهزة االيديولوجية فعلها؟ هنا نصل الى مصطلح اخر هام في نظرية التوسير وهو 

بمعنى ان الفرد يشعر انه موضع مساءلة افتراضية قد  .interpellation ”المساءلة“او ” االستجواب“

للعالقات االجتماعية القائمة، دون حاجة الى تصبح ممكنة فعليا، مما يجعله يندرج ضمن النسق المطلوب 

استخدام وسائل الدولة القمعية. فهذا الشعور باالستجواب او المساءلة المحتملة القائمة كامكانية، يؤثر في 
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الفرد شعوريا وال شعوريا، ويجعله بالتالي يتصور العالقات االجتماعية القائمة التي يندرج فيها وجوده 

، واالخيرة هنا ”ذاتا“هنا يخسر فرديته لكي يصبح ” الفرد“ة. وفي معجم التوسير فان بانها عالقات طبيعي

تعني تلك الصيغة من الوجود الفردي الناجمة عن شبكة العالقات االجتماعية القائمة والخاضعة لها في 

 .الوقت نفسه

لمقاربة المختلفة. سالفوي جيجك له اعتراضات على كل ما تقدم، اضافة الى االغناءات والتطويرات وا

وموضوع االيديولوجيا موضوع رئيسي في فكر جيجك، بل ان الكتاب االول الرئيسي الذي دخل به 

موضوع   = ) The Sublime Object of Ideologyكان كتاب 9111جيجك العالم االنكلوفوني عام 

 .االيديولوجيا الجليل(، والذي ال يزال يعتبر من اهم كتبه واوضحها اسلوبا

لسمات االساسية التي تتميز بها مقاربة جيجك لموضوع االيديولوجيا هي ان االيديولوجيا موجودة ا

ومؤثرة عكس ما تريد القوى النافذة عالميا اقتصاديا وسياسيا تصويره من ان االيديولوجيا موضوع انتهى 

مالية الى الدرجة التي واننا نعيش في عصر ما بعد ايديولوجي. وهو يقر بعمق تغلغل االيديولوجيا الراس

يقول فيها ان الناس اليوم يمكنهم تصور نهاية العالم والبشرية اسهل مما يمكنهم تصور نمط حياة 

اجتماعية بديلة. كما ان جيجك يقارب موضوع االيديولوجيا وطبيعة فعله في االفراد من زاوية -اقتصادية

وفي ”. الخيالي”و” الرمزي”و” الوقعي“عن سيكولوجية اساسا مستخدما مفاهيم جاك الكان الرئيسية، 

 .مقاربة جيجك هذه تفاصيل وزوايا كثيرة ومعقدة ايضا

لكن بصورة موجزة نستطيع ان نقول ان جيجك يعود الى نظرية باسكال حول االيمان وطريقة حدوثه 

ن الحقا، وفعله في النفس، وكيف ان الشعائر والممارسات الدينية، حسب باسكال، هي التي تخلق االيما

يتحول الى ” بشكل جنيني“رغم ان العكس قد يبدو للوهلة االولى. فالممارسة الشعائرية نفسها تعكس ايمانا 

ايمان الحق. جيجك يستخدم هذا المفهوم ليقارب به موضوع االيديولوجيا. فهو يرى ان نطاق االيديولوجيا 

ندراج الناس في ممارساتهم الفعلية ضمن ، بل الفعل والممارسة. وا”الفكر”و” الوعي“االساسي هو ليس 

 .بااليديولوجيا التي يعيشون في نطاقها” االيمان الجنيني“المجتمع هو ما يولد هذا 

كما ان الذات ما بعد الحداثية، حسب جيجك )وهو هنا يتفق مع بيتر سلوتردك( هي نوع من ذات 

الة معينة وتتهكم عليها دون ان ترفض ذلك ، والذات السينيكية هي الذات التي تنتقد حcynical ”سينيكية“

في ” الكلبية“ولكننا نرى ان ” كلبية“الى   cynicismفعليا في الممارسة )درجت العادة على ترجمة

وهي نافرة وفجة في هذا السياق ايضا، ” كلب“العربية ال عالقة لها بالمعنى االصلي ومشتقة من كلمة 

 .(ولهذا فضلنا ابقاء اللفظ االصلي لها

نقاط اختالف جيجك الرئيسية مع من سبقوه تتجسد في طبيعة مقاربته وفهمه لاليديولوجيا نفسها. فهو يرى 

غير مقنع او كاف لتفسير فعالية التاثير االيديولوجي ” المساءلة“او ” االستجواب“ان مفهوم التوسير عن 

ينما ترى الماركسية التقليدية وابقاءه لنسيج العالقات االجتماعية القائمة مستمرا. من جانب آخر، ب

، اي االنخراط في الممارسة الفعلية في النطاق ”انهم ال يعرفون ولكنهم يفعلون“االيديولوجيا بصيغة 

انهم يعرفون “”االيديولوجي الناجم عن عدم المعرفة او الوعي الزائف، ويرى سلوتردك ان الصياغة هي 

ي ما اشرنا اليه من طبيعة الشخصية السينيكة المعاصرة، فان ، ا”جيدا ما يفعلونه، لكنهم مع ذلك، يفعلونه

، ”انهم يعرفون انهم في نشاطهم يتبعون وهما، لكنهم مع ذلك، يفعلونه“جيجك يرى الصياغة االدق هي 

 .ذلك ان االيديولوجيا تتجسد اساس في الممارسة ال العكس
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 الثقافية الرأمسالية ججييك: سالفوي
 

 يترجمة: محمد فتوح
 
 

 في الخيري العمل يعد لم لماذا واحدة: نقطة حول للغاية بسيطا فكريا خطا بالتفصيل أوضح أن أريد

 من يتجزء ال وجزء أساسيا مكونا بل وفقط، األشخاص بعض بها يتميز خاصية مجرد اقتصادنا

 اقتصادنا؟

 التصور وإلى لثقافية،ا بالرأسمالية عادة نسميه ما إلى 86 عام في الرأسمالية تحول منذ تغير مالذي

  ذلك؟ إلى وما البيئة لرعاية الحداثي بعد الما

 

فعندما   إن الرأسمالية في عصرنا هذا تنحو نفس االتجاه وذلك عبر دمج البعدين معا في كتلة واحدة. مثال،

تقوم تشتري شيئًا ما، فإنك تحس كمناهض لإلستهالك أنه من واجبك األخالقي أن تقدم شيئًا لآلخرين، وأن 

بشيئ من أجل البيئة و تقدم خدمات للمجتمع وما إلى ذلك. كل هذا يتم دمجه في عملية الشراء. لنأخذ على 

إنه ليس فقط ما تشتريه )القهوة( ؛ بل أيضا ما “سبيل مثال مقهى ستاربكس، فشعار حملتها هو كالتالي : 

فإنك تشتري شيئا أكبر بكثير من تشتريه معها. عندما تشتري قهوة ستاربكس، سواء أدركت ذلك أم ال 

فنجان قهوة أال وهو الواجب األخالقي. أضف إلى ذلك، فبرنامج ستاربكس يحرص على ضمان حصول 

  ”.مزارعي البن على سعر منصف مقابل عملهم الشاق

 

في أنقى صورها. أنت ال تشتري قهوة فحسب، بل بفعلك االستهالكي ” الرأسمالية الثقافية”هذا ما أسميه ب

باقتناء لقهوة سناربكس، فانك   ذا إنك ضمنيا تشتري صك التكفير عن ذنوبك لكونك مجرد مستهلك. أي،ه

شيء ما من أجل البيئة، وبتقديم المساعدة  صك التكفير عن ذنوبك االستهالكية بفعل  ضمنيا تشتري

 .ألطفال جياع أو متشردة، أو بصفة عامة بفعل شيء الستعادة اإلحساس بالمجتمع

 

أعتقد أن هذا المنطق أصبح عالميًا تقريبًا لدرجة أنه عندما تذهب إلى المتجر ربما تفضل شراء ما يسمى 

معدل بالتفاح العضوي، ولدرجة تعتقد حقًا أنه أفضل بكثير رغم أن ثمنه يساوي ضعف ثمن التفاح ال

وراثيًا. إن منطق الفعل االستهالكي هذا يجعلك تشعر بالدفء و االرتياح ويشعرك بأنك تقدم شيئًا جميال 

 .ألرضنا األم
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المقصود هنا هو أن منطق الرأسمالية الثقافية يعتمد أساسا على الفعل االستهالكي األناني الذي يتضمن 

 .(بشكل مسبق نقيضه )ثمن التكفير عن ذنب االستهالك

أعتقد أنه يجب أن نعود إلى أوسكار وايلد القديم الذي قدم أفضل صياغة ضد منطق العمل الخيري هذا. 

، حيث يشير أن ”روح اإلنسان المعاصر في ظل االشتراكية“اسمحوا لي أن أقتبس فقط من بداية كتابه 

 .”من السهل جدا أن نتعاطف مع المعاناة من أن تعاطف مع الفكر“

س يجدون أنفسهم محاطين بالفقر البشع ، والقبح البشع ، والمجاعة البشعة. من الطبيعي جدا العديد من النا

أن تتحرك مشاعرهم بقوة إزاء هذه البشاعة. فتجدهم بنية حسنة وإن كانت في غير محلها، يتولون على 

المرض فهي محمل الجد والعاطفة مهمة معالجة الشرور التي تحيط بهم. لكن هذه العالجات ال تشفي من 

تطيله فقط؛ في الواقع، هذه العالجات جزء ال يتجزأ من المرض. يحاولون مثال حل مشكلة الفقر عبر إبقاء 

  .الفقراء على قيد الحياة أو عبر تسليتهم والترفيه عنهم. لكن هذا ليس حالً، بل فقط يزيد من تفاقم األزمة

الهدف الصحيح هو أن نحاول إعادة بناء مجتمع بديل حيث يكون فيه الفقر أمرا مستحيالً ، لكن فضائل 

إلخ( تحول دون تحقيق هذا الهدف. إن أسوأ مالكي …اإليثار هذه )اإلحساس باآلخرين والعمل الخيري

نوا لطفاء مع عبيدهم. العمل الخيري يحط من قدر اإلنسان و يضعف معنوياته. العبيد هم أولئك الذين كا

من غير األخالقي استخدام الملكية الخاصة من أجل التخفيف من شرور هي أصال ناتجة عن مؤسسة 

  .الملكية الخاصة

، ي نظريما إذا كنت كارها للبشر. أجبته بنعم، ألنه ف Hard Talk قبل سنوات مضت سألني مقدم برنامج

هناك نوع معين من كراهية البشر، أعتبرها أفضل بكثير كموقف اجتماعي من هذا التفاؤل الخيري 

  .المنافق

بالطبع، أنا لست ضد العمل الخيري، على األقل فهو أفضل من الالشيء. ولكن ال يجب أن نغض الطرف 

أماكن مختلفة يرون في جورج عن النفاق الكامن وراء العمل الخيري هذا . فالعديد من الناس ومن 

سوروس ذلك الرجال األمين. لكن، المفارقة هنا هي أن سوروس كان يصلح بيده اليمنى ما كانت تفسده يده 

 . اليسرى
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 الرمقية والهوية النظر استراق
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 الرمقية والهوية النظر استراق ججييك: سالفوي
 

 
 يترجمة: محمد فتوح

 

 

 في جيجيك سالفوي السلوفيني الفيلسوف مع Library Royal The أجرته حوار من مقتطف

 هولدنكرابر بول ومحاوره كوبنهاكن،

 
 اإلباحية؟ األفالم مشاهدة من نجنيه أن يمكن لذي ما: هولدنكرابر بول

 

سالفوي جيجيك: أوال، أعتقد أن درس الجنس االفتراضي درس تراجيدي بامتياز. أؤكد أن األمر هنا ال 

الغابرة كانت تتسم بجنس حقيقي أصيل وأنه لم يكن يتم  يتعلق بتلك النزعة اإلنسانية التي تقول أن األزمنة

 .إال عبر ممارسة جنسية فعلية مع جسد حقيقي

بالعكس تماما، الدرس الذي يمكن أن نستوعبه من الجنس االفتراضي هو أن الجنس كان وسيكون دائما 

 .افتراضيا

بنية اإلستمناء. بمعنى آخر، ال هنا، يجب أن أحيلك إلى جاك الكان الذي يؤكد على أن الجنس يعتمد على 

 a) يمكنك بتاتا أن تختلي بشريكك )أو شريكتك( أثناء ممارسة الجنس، فأنت في حاجة إلى استيهام جنسي

fantasy) ،والذي ربما قد يمكن أن يكون عبارة عن تخيالت تخص تفاصيل معينة عن جسد هذا الشريك ،

 إلخ…و ابتسامته

لحظة الممارسة الجنسية. في األساس، إنك تستعمل شريكتك كأداة  إنها تخيالت تداعب بها عقلك في

 .استمنائية وذلك من أجل أجرأة و تفعيل استيهاماتك الجنسية

لنا أن نتساءل، من نفس المنطق الالكاني، كيف يمكن عادة أن نصف االستمناء )العادة السرية(؟ إنه عبارة 

إثارة ذاتية ألعضاءك التناسلية مصحوبة بتخيالت  عن ممارسة جنسية، ولكن مع شريك وهمي فقط. إنه

 .لصور ذهنية مع شخص وهمي
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إذا كانت العادة السرية هي الممارسة الجنسية مع شخص وهمي، فإن الرد الذي كان سيقدمه جاك 

 ”.الجنس الحقيقي هو استمناء مع شخص حقيقي“سيكون على النحو التالي:  الكان

ل هناك شغف في عصرنا هذا؟ كيف يمكننا إعادة الحياة في العالقات هل مازا“قبل سنة، سألني أحدهم : 

اليوم “الجنسية؟ حينها، قدمت له الصيغة الوحيدة الممكنة للجنس المثالي. كانت فكرتي على الشكل التالي: 

ليس بمقدورنا الحصول على قضبان اصطناعية فحسب ، بل يمكن أن نحصل أيًضا على مهبل كهربائي، 

 ”.Stimulating Training Unit ”وحدة التدريب المحفزة“عليه اسم غريب يشبه والذي يطلق 

أنا في موعد غرامي مع سيدة ما. كالنا شخصان جديان ومحترمان؛ ال نبدي أية “لنتخيل السيناريو التالي: 

دل ؛ نتباع كالنا منجذبان إلى بعضنا البعض؛ بالطبجنسية مكشوفة. ألتقي بهذه السيدةرغبة في ممارسة 

الحديث عن األشياء المعتادة ونتحدث عن أي شيء. ماذا يحدث بعد ذلك؟ نشغل الجهازين، أي القضيب 

والمهبل الكهربائيين الذين أحضرناهما معنا. نقوم بعد ذلك بإدخال جهاز القضيب في جهاز المهبل. ثم 

لشاي ألن الجهازين نجلس في هدوء ونستمع إلى اهتزاز الجهازين، بينما نستمتع بالحديث واحتساء ا

 .يقومان بالعمل بدال منا
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 ججيك سالفوي
 اجملنون الرجل ونكتة

 

 

 نصير فليح بقلم:
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 المجنون الرجل ونكتة جيجك سالفوي
 

 نصير فليح بقلم:
 

 

المرح والطرافة في األدب والفن والفكر عموماً أمر معروف في تاريخ الثقافة البشرية وحاضرها، وله 

النكات مثال، لتوضيح  تجسدات كثيرة في كل هذه الجوانب. لكن أن يتم استخدام المرح والطرافة، بشكل

افكار نظرية وفلسفية، فأمر ليس بالمعتاد كثيرا، وقد يظنه البعض يتعارض مع رصانة الفكر. ولكنه ليس 

الوقار “كذلك أبداً، اال لمن وطّن نفسه على إقران الفكر الجاد والرصين بالتجهم او النمطية وهالة 

هذه الموهبة لدى االنسان، التي تنظر اليها بعض  ، او لمن يفتقد اصال هو نفسه الى حس المرح،”الوهمي

المجتمعات بتقدير عال، بينما في مجتمعاتنا )ذات االهتمام والتركيز على المظاهر اكثر من الجواهر بشكل 

 .عام( غالبا ما تتعارض مع صورة المكانة العالية والوقار المتكلف

 

 :الرجل الذي يخاف الدجاجة
 

ن المفكرين والفالسفة الذين يقدمون لنا مثاال على ذلك. فكتاباته التي ال تتردد في سالفوي جيجك م

استحضار ما هو يومي وواقعي للتعبير عن فكره، تستخدم النكات والطرافة بشكل كبير لتوضيح افكار 

م، عميقة. وهل يمكن التعبير عن فكرة عميقة بحادثة او نكتة من طُرف الواقع او من نسج الخيال؟ نع

بالتاكيد، كما نعتقد، اذا كانت مالئمة ومعبرة ودقيقة، واذا كان الشخص او الكاتب يملك حسا بالمرح 

 .طبيعيا وموفقا، ال استعراضا لذلك او اقحاما ممال له

 

في تحليالته لعصر ما بعد الحداثة، والتفكك السيكولوجي لالنسان فيه، يستخدم سالفوي جيجك مصدرا من 

وبدالً من ان  .The Big Other ”االخر الكبير“سية، اي جاك الكان، ومفهومه عن مصادر فكره الرئي

 :نبدأ بتوضيح هذا المفهوم من خالل تعاريفه، فلنبدأ من النكتة التي يستخدمها جيجك

 

ويخاف ان تأكله الدجاجة. فيأتي الى الطبيب بحثا عن المساعدة، ” حبة ذرة“رجل مختل عقليا يعتقد انه 

، وبالتالي فان الدجاجة ال يمكن ان تأكله. فيطمئن قلبه ويشكر ”حبة ذرة“بيب انه انسان وليس فيخبره الط

الطبيب ويذهب، وبعد قليل يعود راكضا للطبيب ليخبره انه رأى دجاجة فعاد مهروال. فيذّكره الطبيب انه 

 ذلك ايضا؟ انسان وليس حبة ذرة، فيرد المريض، نعم فهمت ذلك وعرفته، ولكن هل تعرف الدجاجة
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والحق اني عندما قرأت هذه النكتة تذكرت اني سمعت نسخة عراقية منها قبل عقود من الزمان، ولكنها 

 .كانت بصيغة رجل يخشى ان تأكله القطة، وما عدا ذلك فانها نفس التفاصيل

 

القطة( ال ان معرفة حيثيات موضوع ما، اي كون الرجل انساناً وليس حبة ذرة، وبالتالي فان الدجاجة )او 

يمكن ان تأكله، امر يفترض انه كاف ونهائي لحسم الموضوع. ولكن هناك جانب في النفس البشرية، ال 

المتوفرة في حيثيات موضوع معين، اال مع احساس ضمني بمصادقة خارجية ” المعرفة“يصادق على 

الالكاني يشير الى ” بيراالخر الك“وهو في هذه الطرفة الدجاجة. مفهوم ” اآلخر الكبير“عليه ايضا، أي 

القواعد او القوانين او االعراف او االجماع الواسع النطاق على امر ما من قبل المجتمع، وكيفية تأثير كل 

 .ذلك في الجانب الالواعي في سيكولوجية االنسان

 

أمحى او تراجع كثيرا في عصر ومجتمعات ما بعد الحداثة، ” اآلخر الكبير“وجيجك يشير الى ان هذا 

وبالتالي بات االنسان فيها حرا الى حد كبير في االختيار في جوانب حياته وممارساته المختلفة. ولكن، كما 

يقول جيجك، اننا حصلنا على أكثر مما راهنا عليه، بمعنى غياب هذا الناظم السيكولوجي مما يؤدي الى 

موم وراء المزيد من المتعة التي حالة من الهشاشة النفسية والشعور بالضياع الذي يتجلى في السعي المح

 .ال يمكن اشباعها اشباعا نهائيا تاماً 

 

 

 ":الآخر ال كبير" مجتمعنا و
 

” اآلخر الكبير“مجتمعاتنا تختلف كثيرا بالطبع عن مجتمعات ما بعد الحداثة. لكن في ما يخص مفهوم 

مثل ممارسة الناس الفعال معينة النها يمكن بدورنا ان نالحظ في حياتنا الكثير من االمثلة على ذلك. 

تتماهى مع االعراف والتقاليد ال العقل وال الحيثيات المعرفية المتعلقة بالموضوع المعني. وحتى محاولة 

بعض االفراد او الشرائح لتخطي هذا الشعور باالجماع الضمني، اي السعي الى تقييم امر ما على اساس 

” اآلخر الكبير“واَجه ال من الخارج فقط، بل من داخلهم هم انفسهم عقبات الحيثيات الفعلية المرتبطة به، ت

التي عليهم تخطيها. وكل ذلك مرتبط بشبكة واسعة من المواضيع بالطبع، من ابرزها قوة العادات 

في  social status ”المكانة االجتماعية“واالعراف االجتماعية، والسيكولوجية الجمعية، وتأثيرات 

 .نفوسنامجتمعاتنا و

 

الثقافية، وقوتها الرمزية، مثال واضح  status ولنأخذ مثاال من وسطنا الثقافي، حيث موضوع المكانة

على هذا. فالكثير من االسماء الثقافية مثال نالت مكانتها المميزة بفعل عدة عوامل ال عالقة لها بحيثيات 

نة بفعل عوامل أخرى، حتى اصبحت الموضوع، اي المنجز الثقافي ونوعيته. وانما ترسخت هذه المكا
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أمرا واقعا يشعر به االشخاص كما لو كان امرا حقيقيا مفروغا منه. وهذه العوامل االخرى مثل اقتران 

المكانة الثقافية بالمنصب، او الترويج االعالمي، او القدم الزمني، او العالقات الشخصية على سبيل 

لنوع، حتى لو كانت معروفة للمتعامل معها، اي انه يعرف المثال، التي صنعت اسماء ومكانات من هذا ا

انها بال منجز حقيقي ثقافي او ابداعي او معرفي، فان التاثير السيكولوجي شيء آخر. وهكذا، مثال، نجد ان 

اشخاصا قد يعرفون ان )س( من الناس اهم شعريا او سرديا او فكريا او فنيا من )ص( على اساس حيثيات 

كره نفسه. ولكن ما ان يحضر )ص( من الناس حتى نجد الكثيرين يتركون مجلس )س( عمله ومنجزه وف

ويهرولون الى مجلس )ص( كما يهرول الرجل الذي تخاف ان تأكله الدجاجة. بل ويمسون صاغرين 

منصتين من الدرجة األولى حتى لو ان ما يسمعونه ليس ذي اهمية. فالمسالة لم تعد معرفية، بل 

 .لبوس المعرفة سيكولوجية تتلبس

 

في مجتمع معين. ” البروتوكوالت االجتماعية“بالطبع للموضوع جوانب اخرى، مثل المنافع الشخصية او 

” المجال”وهناك عوامل او عناصر دعم، مما يسميه )بورديو( الرأسمال الرمزي، الثقافي واالجتماعي، و

ما ضمنه. ويكاد يكون من المتعذر المعني للشريحة المحددة التي يتحرك فيها عمل او شخص او منجز 

الفضل التام بين المنجز من جهة، وشيفرات التداول المحددة في مجال اجتماعي او ثقافي محدد من جهة 

أخرى. لكن بالطبع فرق كبير بين ان ال يشعر االنسان ان لديه صورة واضحة او كافية او دقيقة عن 

عندما يتحول الى محرك ” اآلخر الكبير“ال، وبين موضوع معين وعن نفسه وعن اآلخر، على سبيل المث

 .للسيكولوجية الجمعية على نطاق واسع وعميق

 

 

 

 

 

 سابقة تجدونها في الموقعمنشورات أسفله 

  

 

 

 

 



2021فبراير  3وة ككتاب   
 

 57 www.couua.com 

 

 

 

 

 



2021فبراير  3وة ككتاب   
 

 58 www.couua.com 

 

 

 

 



2021فبراير  3وة ككتاب   
 

 59 www.couua.com 

 

 

 

 



2021فبراير  3وة ككتاب   
 

 60 www.couua.com 

 

 

 

 



2021فبراير  3وة ككتاب   
 

 61 www.couua.com 

 

 

 

 



2021فبراير  3وة ككتاب   
 

 62 www.couua.com 

 

 

 

 



2021فبراير  3وة ككتاب   
 

 63 www.couua.com 

 

 

 

 



2021فبراير  3وة ككتاب   
 

 64 www.couua.com 

 

 

 

 


